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ப���ைர

ப����ெச�ம� �ைனவ� ச. ெம�ய�ப�

இல��ய ��க� பல ெவ����� �ற�� �ள���

ம�வாசக� ப��பக�, �க�ெப�ற எ��தாள�க�� ��ன�,

��கைத ஆ�யவ�ைற�� ெவ�������ற�. ந�ப� �.

ச���ர� அவ�க�� ஏ� ��ன�கைள��, நா�� ��கைத�

ெதா��கைள�� இ�வைர ப��பக� ெவ������ப��

ெப�ைம ெகா��ற�. அ�த நா�� ��கைத� ெதா��க��

ஒ�றான ‘ஒ� ச��ய��� அ�ைக’ இர�டா� ப���,

ப��பக��� ெவ�� �ழா ஆ��� ெவ� வ�வ�

ம�������ய ஒ��.

��தைனயாள� ச���ர� அவ�க� அ�ைம� கால��� �க�

ெப��வ�� எ��தாள�. அவ� கைதக� ெவ�� ெபா��ேபா���

கைதக� அ�ல. இவ�ைடய பல கைதக� “ஆ��� �ற�த கைத”

என� ேத��ெத��க� ெப���ளன. ’’�றைமயான �லைமெய��

�ற நா�டா� அைத வண�க� ெச��ட� ேவ���" எ�ற

பார��� க����ேக�ப இவர� பல கைதக� பல ெமா�க��

ெமா� ெபய��க�ெப�ற �ற��ைன உைடயன.



தைல�ற�த கைதகைள� பைட��வ�� ச���ர����

ஒ�மயமான எ��கால� உ��. ெபய��ேக�ப ச���ர���

கைதக� ஆழ� காண ��யாத அழ�ைன உைடயைவ. த����

இவ� கைதக� ஒ� ச���ர� - கைத� கட�.

கைத�ைன ெவ��ட வா��ப��த ஆ��ய� அவ�க����,

ந�ல ��கைள வா�� ஆத���� வாசக�க���� ந��.



ப��பா��ய� டா�ட� ச. ெம�ய�ப�

டா�ட� ச. ெம�ய�ப� அ�ணாமைல� ப�கைல� கழக���

ேபரா��யராக� ப�யா��யவ� ; ����ற� இய�க�, ���ைற

இய�க�, த��ைச இய�க�, த�� வ��க�� இய�க� �த�ய

த��ய�க�க�� �����ட� ஈ�ப�� உைழ�பவ�; த�ழக�

�லவ� ���� �ைண�தைலவ�; ப�கைல� கழக�க��

ப������ உ���னராக� �ற�பாக� ெசயலா�� வ�பவ�. இவ�,

த��நா��� பல ப�கைல� கழக�க�� அற�க�டைளக�

�����ளா�; ப�னா� ��க�� ஆ��ய�. இவ� எ��ய ‘தா��’

�� த�ழக அர�� �த� ப�� ெப�ற�. த�� �� ெவ�����

�ைற�� சாதைனக� பல ���த ெச�மலா�ய இவ�, �ைறேதா��

த���� ஆ�க� த�� ந�ல ��கைள� ெச�ப��பாக

ெவ���வைத� த� வா��� ���ேகாளாக� ெகா���ளா�.

இவ�ைடய த��� ப�ைய� பாரா��� ��ற��� அ�களா�,

‘த�ழேவ�’ எ��� ���ைன வழ����ளா�. ���தைல கா.�.

��ைள இல��ய��� , த�� ெந�� காவல�’ எ��� ���ைன

அ��� இவைர� �ற�����ள�. ப���� ெச�ம� என

அ�ஞ�க� இவைர� பாரா��வ�.



ஒ� ச��ய��� அ�ைக
ச�டா�ப���� சகல ம�த �வரா�க�� கல�� ெகா���

கலகநா� அ�ம� ���ழா �வ�க�ேபா�ற� எ�பைத, அ�ேக

வ�� ெவ����கார�க�, உ����கார�க� ெசா�லாமேல

ெத��� ெகா�ளலா�. அ�ம� ேகா�� ��� ‘ச�பர�’ (ேத�)

�ைழ�� உயர����� ச��� ���த ப�த� ேபாட�ப��,

ப�த�� ஜ�ைக� ��க�, உ� �ற��� க�ட�ப���

ெகா����தன.

இ�த� ேகாலாகல�கைள ர���� ெகா�ேட ராமசா��

ேதவ��, மாயா�� நாடா�� ேகா����� ச��� த�����த

�வர� மர���� சா��� ெகா�ேட �வார�யமாக� ேப��

ெகா����தா�க�. இ�வ���� ��ப�ைத�� வய�

இ��கலா�.

ேதவ�, நாடா�ட� ‘�ல�பா�ட��ல… ஒ� ���… ஒ�

����� மா�மா� வ�தா�தா�….. எ�� அட��வா�’ எ��

ெசா��� ெகா����தேபா�, ஒ� ��கைட����� ெமா�தமாக

வ�த நா�ைக�� ச�வ ஜா�� தைலவ�க�� நாடா� தைலவ�



ெப�யசா� நாடா� “உ�க �றா���லா�… இ�கதா�…

கால��கார� பச�க ��ேட ப��கா�” எ�றா�. உடேன இ�வ��

ேப�வத����த இைடெவ���, ேதவ� தைலவ� ��னசா��

ேதவ� ���� �ள��னா�.

"��ன எ�ன�பா… உ�க இர�� ேபேராட �ர�…

ப��ெதா��� ப�னா���� ெத���… ��க… ஆடாத �ல�பா

அ��காத ஆளா? அ�ப������ இ�த� கால��கார� பய�வ…

���ழாவ நட�த�ட மா�ேடா��� ெசா�னா….. உ�க� …

ெபா�பைளயா �ைன�கறா�க��தா� அ��த�" எ�றா�.

"ேதவ� ெசா�னைத… கவ����களா�பா… இ�த ஹ�ஜன�

பய�வ�� ந�ம ேகா�� உ�சவ��ல கல����வா�களா�.

அவ�க ேகா����� ச�பர� ேபாக�மா�. இ�ேல�னா ……

“இ�ேல�னா… எ�னவா�?” எ�றா� மாயா�� நாடா�.

"இ�ேல�னா… ஒ�க ெப�� ��ைளக….. க���ல தா�

இ��கா��� ெசா�றா�க.’’

‘’அ� ம��மா?… ந�மள ம�ட�த��ற��காகேவ, ச�பர�ைத

ம��க� ேபாறா�களா�… ேபா��ல ெசா�லலா��� நாடா�

ெசா�றா�’’ எ�றா� உ��� ��ைளவா�.



"ேபா��ல ெசா�ற��� ….. நாம எ�ன ெபா�ட�

பச�களா?… ராமசா�….. ��� நா�� க�ப எ��������

ச�பர���� ��னால ேபாேவா�. த��க வார பய�வள

அ�ேகேய கா� ெகா��கலா�….’’ எ�றா� மாயா�� நாடா�.

ச�டா�ப�� ெப�ய �ராம�. ேம� ஜா��கார�க� ப��

ப��யாக� பர����க, கால�’ ம��� ஊ���� ச���

ெதாைல��, கழ��� ேபாட�ப�ட கால� ேபா� ஒ���

இ��த�. ஆசா�� ப���� �டைல மாட��, நாடா� ப�����

ச���� க��ப��, ேதவ��� மயான ���ர��, ��ைள ,

ப�டார�க��� ��ைளயா��’ �லேதவைதக�. ஒ�ெவா�

ஜா��ன��, த�த� �லெத�வ���� உ�சவ� நட��வ���.

இைவ ேபாதாெத�� ஊ���� ெபா�வாக, கலகநா� அ�ம��,

��க�� ெபா�� ேகா��க�. கலகநா� அ�ம� �ழா, ஆ�

மாத��ேல ‘ஐ�ெப��’ �ழாவாக நட���. �த� நா�

��ைளக��, ��க�� ப�டார�க�� ைசவ’ �ைஜ நட��, ஓ�

உப�யாச�ைத ஏ�பா� ெச�வா�க�. அ��த நா�, ேதவ�க��

����பா��. அத�க��த நா� நாடா�க�� ‘க�யா�’, �ற�

ஆசா�க�, �ழா எ��பா�க�. இ�� நா��, ச�பர��� கலகநா�

அ�ம� பவ� வர, ேம� ��ய ஒ�ெவா� ேகா�� ��னா��,

ச�பர� ��க, ச�ப�த�ப�ட சா� ேகா���, க��ர ஆராதைன

ெச�ய�ப��. கலகநா� அ�ம�� அ�� வ�� ஆ�� சா�யா�,



ஒ�ெவா� ேகா�� ��னா�� ஓ��ேபா� ஆ�வா�. ஆ� ேபா�,

ஐ�ப��� ��க��� ைசவ �ைஜ நட���. இ�� எ�லா ஜா�

இ���க�� வ� ெகா��� �ழா எ��பா�க�. இ�, பர�பைர

பர�பைரயாக நட��� பழ�க�.

இ�த� பர�பைர� பழ�க�ைத, பர�பைர பர�பைரயாக ஒ���

ைவ�க�ப����த கால� ஆ�க�, மா�ற �ைன�தா�க�.

தா�க��, ேகா��� ஒ�நா� �ழா எ��க ேவ��� எ��

சாைடமாைடயாக� ேக��, ��ன� ேநர�யாகேவ ேக�டா�க�.

இத�� �த�� ஆதர� ெகா��த உ��� அர�ய�வா�க�,

��ன� ெமஜா��� ேவா���லாத அவ�கைள� ைக��டேதா�

ஜா� இ���கேளா� ேச��� ெகா�டா�க�. இத��ைடேய

த�க���� ேகா�� பா��யைத இ�ைலயானா� ச�பர�ைத

ம��கலா� எ��, ஹ�ஜன வா�ப� க�தசா� சகா�க�ட�

ெசா��� பா��த வா��ைத, அ�ேக��ள ஒ� ஹ�ஜன

க��ரா�ட� �ல� �ராம��� ஜா� இ��� தைலவ�க���

எ��ய�. வ��� க��, வ�வைத எ���பத�காக இவ�க�

ராமசா�� ேதவ�, மாயா�� நாடா� ேபா�றவ�கைள

��ன��� த��� �ய���� இற��னா�க�.

ேகா�� �ழா �வ��ய�. இவ�க� எ��பா��த� ேபா� எ�த

கால�’ வா��� கலா�டா��� வர��ைல . அேதா�,



வழ�கமாக� ெதாைல�� ��� �ழாைவ ர���� ‘ைசல��

ெமஜா���’ ஹ�ஜன�க�� வர��ைல .

இ��நா� �ழா!

��சர�க� அல�க��க�ப�ட ச�பர�, கலகநா� அ�ம�

�ைலைய� �ம��ெகா��, வாண ேவ��ைக ெவ��க, ‘ெஸ��’

ேமள� ஒ��க, க�யா�’ ஆட, ெபா��கா� ��ைரக� தாவ,

ச�பர� ஒ�ெவா� ேகா�� ����, ��� �தா���,

ேச��ப�க�தா� ஊைர வல� வர ����. க�ள� சாராய�

கா���� �ல ஹ�ஜன� தைலவ�க� �லமாக அவ�ைற� �����

�ல ஜா� இ���க��� எ��ன ெச��க�, ச�வசா��

தைலவ�க��� எ�����ததா�, அவ�க�, ராமசா�, மாயா��

ேபா�ற �ர�கைள க�� அ�வா�ட� ‘ைச��’

அம������தா�க�. ச�பர�, ேச���� ச�ேற ெதாைல�� உ�ள

தட���, பா�ைய� கட�த ேபா�, அ�ேக இ��த ��ய மர����

அ��� இ��� ��ட�த�ட ஐ�ப� அ�ப� ‘கால�’ ஆ�க�

ெசா�� ைவ�த�ேபா� எ���, ச�பர���� ��னா� வ�

ம��ப�ேபா� ��றா��, வ� ம��காதவ�க� ேபா�

�னயமாக� ேப�னா�க�.

“எ�கா ேகா��லதா� ேச��கல… எ�க �டைல மாட����

க��ர� கா����� ேபாக�படாதா?”



இ�, �யாயமான ேகா��ைகதா� எ�� ெப��பாலானவ�க�

�ைன�தேபா�, நாடா� தைலவ� ெப�யசா�, ‘இ� எ�னடா….

வழ�க��லாத வழ�க�" எ�� க�ைமயாக� ேக�டா�. "எ�க

ச�பர� ஹ�ஜன சா��க��ட வரா�. ெச�ய ���சைத�

ெச���க’’ எ�றா� ேதவ�ேகா�. �டைலமாடைனேய

ஹ�ஜனனா��ய ெவ�ெகா�ைமைய �ைன��, ஜா� இ���கேள

த��த ேபா�, க�தசா� ெபௗ�யமாக� �ைழ�� ேப�னா�.

’’��க ����ற மாடைன�தா� நா�க�� ����ேறா�.

ஹ�ஜன �டலமாட�� த�யா இ�ல. இ� மா��ேய

ம�ஷ���� ம�ஷ���� ���யாச� பா��கலாமா? எ�க

ெபா��ைள�கைள ஒ�க���� க��னா� �ழ�ைத �ற�காதா?

இ�ல�னா… ஒ�க ெபா��ள� ��ைள�கள… எ�க ஆ�க����

ெகா��தா� �ழ�ைத �ற�காதா….?"

அ�வள�தா�.

‘’எ�க ெபா��ைள�கைளயாடா… ேக��ற?" எ�� ேதவ�

தைலவ� ேபா� �ழ�க� ெச�ய, ’ெச��� மவ�கள அ��காம

எ���ேவ ேப��ய�" எ�� நாடா� தைலவ� ச�கநாத� ெச�ய,

’ைச��’ ��ற மாயா�� நாடா��, ராமசா�� ேதவ��

ேவ�க��க� ச�தமாக� ��ய இைளஞ� ப�டாள��ட�,

ஹ�ஜன�க� ேம� பா��தா�க�. யா�, யாைர அ���றா�க� எ��



��ய��ைல . ஒேர ���ர�. ெப�க�� ஒ�பா�. ��ைளக��

ஓல�. அ���� க��க�� ச�த�. அ�ப�டவ�க�� �னக�க�.

சா�யா���, ஆடமற�� அ�ல� 

அ�ேபா� அ� ���யம�ல எ�� �ைன�தவ� ேபா�,

ச�பர�����த ஒ� ெகா�ைப உ��� ேபா��கள��� 

இற��னா�.

க�தசா�, மய�கமா� ர�த ெவ�ள��� �ட�தா�. அைரம�

ேநர����� எ�லா� ஆ���, ஓ��� அட��ய�. க�தசா�

ஆ�ப������ ெகா�� ேபாக� ப�டா�. அ�ேக �ேரத�

ப�ேசாதைனதா� நட�த�.

ம�நா� ேபா�� வ�த�. அத�� ம�நா� ���� சகஜ

�ைலைம ����ய�. ‘இ�த ஊ�லயா இ�த� ச�ைட நட�த�’

எ�� ஆ�ச�ய�ப��ப� ேச��கார�க� ஊ���� வ�தா�க�.

ஊ��கார�க�, ���பத�காக� ேச���� ேபானா�க�. ஊ��

ஒ�ைம�பா� ���� ��வ�ப�ட�. க�தசா� எ�ப��

ெகா�ல�ப�டா� எ�ப� இ��ராநக� ெகாைல மா��

ஆ���ட�.

ஆ��� இ��� ஐ�ப� வைர���தா� …..



��க��� உ�சவ� ெதாட�� ���த�. ‘பைட�ைப

எ��தா�க�. ேத�கா�� பழ�கைள� ’��’ ேபா�டா�க�.

��ட�த�ட நா�� ப��. அ�த ஊ� வழ�க�ப�, ஆசா�, ��ைள ,

ப�டார�, நாடா�, ேதவ� ஆ�ய ‘ப�ச வ�ண�க��’ யா� வய��

ெப�யவேரா , அவ�ட� �த� ‘ப�ைக� ெகா��பா�க�. இ�த

வ�ட� ��� நாடா���, ’ப�ைக’, நாடா� தைலவ� ���ய ேபா�,

ேதவ� தைலவ� ��� நாடாைர�ட எ�க ெப�மா� அ�ண �தா�

��தவ�" எ�றா�. கட�த ஒ� மாதமாக நாடா� தைலவ����

இ�த� ேதவ� தைலவ���� மன�தாப�.

வய�� ��த நாடா�, வா�க� ேபான ைகைய மட��னா�.

இேதேபா� வயதான ேதவ�, மட�� ைவ�த ைகைய ��ட, நாடா�

தைலவ� �ழ��னா�.

“எ�க ��� ெப�ய�யாதா� ��தவ�!”

“இ�ல… எ�க ெப�மா� அ�ண �தா�.”

“ேதவர… ��க இ�ப� ேப�ற� �யாய��ல.”

’’வாைய ���, நாடாேர!"

"எ�க ��� ெப�ய�யா���� ப�� ெகா��கா�டா நாேன

எ��க� ேபாேற�.’’



’’எ���ற ைகைய ெவ�ட எ�வள� ேநரமா��?"

"ெவ��� பா�டா…!’’

"��ட வாடா…!’’

�வகார�, யா�� எ��பாராம�, யா�� கல��ைரயாட�

ெச�யாம�, நாடா� தைலவரா��, ேதவ� தைலவரா��

வ���வாதமா�யேபா�, யா���� ெப�மா�டேமா அ�ல�

����டேமா யா� ��தவ�க� எ�� ேக�க� ேதா�ற��ைல.

��ெர�� ெப�யசா� நாடா� ப�ைக’ எ��� ��� நாடா�ட�

���னா�. உடேன ேதவ� தைலவ�, அைத� த�� ��டா�.

ேத�கா�� ���க��, வாைழ�பழ�� ம��� �த�

ஓட��ைல . ���நாடா� ஏ�ெகனேவ எ�பைத� தா��யவ�.

��னசா�� ேதவ� த��ய ேவக���, அ�த� ெப�யவ� �ைல

�ைல�� �ேழ �ழ, அவ� தைல, ேத�கா�கைள உைட�பத�காக

ைவ����த அ�வா�� ப��, ர�த� ����� ேபா� ெபா��ய�.

இைத அ������ பா���� ெகா����த மாயா�� நாடா���

மன� ேக�க��ைல . ேதவ� உ�பட யா�� எ��பாராம� நட�த

இ�த அச�பா�த�ைத� பா��த��, மாயா�� நாடா�,

ெப�யவ�� ம�ைடைய� �ள�த அேத அ�வாைள எ���,

��னசா�� ேதவைர, க���� ெவ�ட� ேபானா�. ��



பா��க�ப�டவ�, அ��ைசயாக ஒ��க, அ�த அ�வா�

எ��பாராத�தமாக ராமசா�� ேதவ�� ைக�� ப��, அ�த� ைக

�ேழ ெதா��ய�.

இ�ேபா�� எ��பாராம� இ�ெனா�� நட�த�.

ராமசா�� ேதவ�, ஒ� ைக�� அ�வாைள� ����, எ�ன

ெச��ேறா� எ�ப� ��யாமேல, ஒ� ��� ��ய ேபா� மாயா��

நாடா� ர�த ெவ�ள��� �த�தா�. அ�த ெவ�ள� ெகா��த

ேபாைத��, ஒ�ெவா�வ�� த�ைன�� அ���� ெகா�டா�;

�றைர�� அ���� ெகா�டா�. சரமா�யான அ�வா� ���க�,

ெத�வ த�சன���காக� ��ய ம�த�� ��க�தன�ைத

அ�ேகதா� பா��க ேவ���. ���� …

நா��, ஜா� இ��� ெப�க� க�தசா��� மைன�ைய�

ேபால ஆனா�க�.

எ�லா� ���த ���, எ����ேதா ேபா�� வ�த�.

ஒ��லைர ஆ�ப������, பலைர� ேபா�� �ைலய�����

ெகா�� ேபானா�க�.

இ�த �ர�ல��� ஓரா�� �ைற�, �ழா இ�லாமேல

���த�. கால� ஓ�ய�. ேகா���� வழ��க� நட��



ெகா����தா��, யா� யாைர ெவ��ய� எ�� ����க

��யாததா�, அைவ இ�ப� �ைல�� �ட�தன.

ஒ� ைக அ�ேயா� ேபான ராமசா�� ேதவ�, இ�ெனா�

ைகயா� ேவ��ைய� ச� ெச�� ெகா�ேட, �ள���கைர��

நட�� ெகா����தா�. ஓரா�� கால���� ��, அேத இட���

மாயா�� நாடா�ட� ேப��ெகா����த இ�ய ந���

கச�ைப� �ைவ�க இ�ேபா , எ��� �ைச�� இ��� ஒ�

க�ேபா�, ேதா�ப�ைட ச��த மாயா�� நாடா� வ��

ெகா����தா�.

இ�வ��, ஒ�வைர ஒ�வ� ெந��� ��டா�க�.

கலக����� �ற� இ�ேபா�தா�, ஒ�வைர ஒ�வ� ேந���

ேநராக� த�ைம�� ச����றா�க�. இ�வ� க�க��� ��

�ர�த�. ஒ�வ� இ�ெனா�வ�� ஊன�ைத, அ�தாப�ேதா�

பா��தா�க�. ஆ�டா�� கால ந���, பாச��, ேநச��

அவ�கைள ெந���க� ெச�தன.

ப�த� தா��ய�� இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ� �����

பா��தேபா�, �ள��� ���� ���த கா�தா� ,

ஈர��டைவ�ட� கைர�� வ�தா�. கா�தா� , க�தசா���

மைன�. அவ�க� இ�வரா�� �தைவயா�க�ப�ட இள�

�தைவ.



கா�தா� உர�க� க��னா�.

’’ அ�ண �மாேர…. ஒ�க ெர�� ேபைர�தா�, இ�க…..

வா�க…. ஒ�க ேமேல…. என��� ேகாப� இ�ல…. வா�க…’’

இ�வ�� வ�தா�க�.

’’உ�கள நாடாேர, ேதவேர�� ���டாம�, அ�ண��

����ட��� அ��த� ெத��மா? இ�ப பா���களா? ��க

ேகா��ல ப�த� ேபாட, எ�க ேச��கார�தா� கா��ரா��

எ�����கா�. ஒ�க…. சா��கார�க அ�க….. ���

��மாளமா�றா�க… எ� ��ஷ� ெசா�னைத�தா� ஒ�க��ட

ெசா�ல� ேபாேற�. உலக��ெல…. ெர�ேட ெர�� சா�தா�

உ��. ஒ�� பண� இ���றவ�க சா�. இ�ெனா�� அ�

இ�லாதவ�க சா�. இ�த ெர�� ஜா��க த�ர… ேவற சா��க

இ��க�படா�. �ைன��� பா��தா�, இ�ல�� இ�ைல.

பண�கார� எ�ைன��� பண�கார� �ட�தா� ேச�வா�.

பண�கார� சா� பா��காதேபா�…. நா�…. ஏைழ�க…. சா�

பா��கலாமா? நாடா� அ�ணா��…. ஒ�ம வ��மா�ட எ��காக

����? ேதவ� அ�ேண ….. ஒ�ம �ல� ேபானதாேல… ஒ�ம

�ைலைமைய �ைன��� பா��ரா? எ� ��ஷ� ஒ�க��� எ�ன

ெக�த� ெச�தா�? ெசா�ல���மா?"



படபடெவ�� ேப�ய கா�தா�, இ�ேபா� ����� ����

அ�தா�. அ�த� ச��ய அ�ைக�� ெவ�ைம தா�க ��யாம�

ராமசா�� ேதவ��, மாயா�� நாடா��, ஒ�வ� ைகைய ஒ�வ�

����� ெகா�டா�க�.

’’கவைல�படாேத ….. கா�தா� …. � …. எ�க சா�ல

�ற�காத�னாேலேயா இ�ல…. எ�க �ட�

�ற�காத�னாேலேயா… � த�க��யா இ�லாம ேபா�ட

மா�ேட�� , எ�லா� சா��கார����, எ�லா வைக�ேல��

����க� ேபாேறா�" எ�� ராமசா�� ேதவ� ஒ� ைகைய

ஆ���ெகா�� ெசா�ல, மாயா�� நாடா�, த� ப�ளமா��

ேபான ேதாைள� �����ெகா�ேட அைத ஆேமா��க, �வ��

ஊைர� பா���� ேபானா�க�.



இல� கா�த பலேவச�
பைன ம�ைட நா�� ெந��கமாக �ைடய�ப�ட

ெகா�ட�ெப��ைய இ���� இட� ப�க� �ழ�ைதைய� ���

ைவ����ப�ேபா� ைவ��, இட� ைக அைத அைண����க,

ெப���� ேம� பாக�ைத மாரா��� ேசைல�� ஒ� ப��யா�

���ெகா���, ��தாைன�� �ைனைய வல� ைகயா� ����

ஆ��� ெகா��� ேவகமாக� ெத��� நட�� ெகா����தா�

ெச�ல�க�.

�ரா�தா� ‘ெசவ�ெச�மா’ மக� ��ய�ைம�ட� அவ�

எ�னதா� ��பாக� ேப����தா�� அ�த �������

ெவ�ேய வ�த�� அவளா� அ�ைகைய அட�க ��ய��ைல .

‘ெச��� ������� நா�� ேமல ப�ைல� ேபா���

ேக���டாேள. இவ வா�ல இ��� ெப��ய வ�� ேத�சா எ�ன!

இவ� ��ய அ��ச� மா�� அ���, கச��ற மா�� கச��,

���ற�மா�� இவைள� ���சா எ�ன… எ�லா� ெம�ரா�

மா���ைள �ைட�க� ேபாற ���ல ேப�றா. இவ�… இவ�

எ�ன ப�ணலா�….?’



ெச�ல�க� அ�த� ��டா�ப���� வ�� ��� மாத�க�

�ட ஆக��ைல. ப�க����ள ட�னான ெத�கா���

�ற�தவ�. அவ� த�ைத அ�� லா���� கைட ைவ�����றா�.

அ�ேக �� வா�க வ�பவ�க��, ெகா��க� ேபா�றவ�க��,

ம�யாைதேயா� ேப�யைத� ேக��� பழ��ேபானவ���,

��டா�ப���கார�க�� - ���பாக ��ய�ைம�� - ேப�ைச�

ேக�க� க�டமாக இ��த�.

�ரா�தா� மகைள� ெபா��தவைர��, ெச�ல�க���

மா�யா� ேசாெற��க வ��ேபாெத�லா�, ‘ேசா� ேபா� மவரா�’

‘ேசா� ேபா� ���யவ�’ எ�� ஒ� நாைள�� ஒ� �தமான

ப�ட� ெபயைர� ��ய�ைம��� ���வ� வழ�க�. ெச�ல�க�

அனாவ�யமா�� பா���� ெகா���, அல��யமா��

ேப��ெகா��� ��றா�. அவைள� ��ய�ைம அவமான�

ப��த� ���தா�. தாமதமாக� சலைவ ெகா�� வ�தைத� சா�காக

ைவ��� சா���டா�.

ஊ�� வா� ேபா� அத� �ைன�� இ��த த� ஓைல

����� வ�த ெச�ல�க�, கணவ�ட� ��ய�ைம��

அடாவ��தன�ைத� ெசா�ல��ைல. எ���� ெசா�ல��.

ெசா�னா�, எ�னாலதா� ஒன��� க�ட��� ெசா��வாவ.

‘��டா� ப��ல மவராசா இ��தா� �ட எ� மவைள�



���கமா�ேட�. ���� ப�ேட ���� ேபான ��னா��கா

ெகா��ேப�’ எ��, அ�யா�கார� இவ� காதைல அைச�த

ேபா��, இவ� அைசய��ைல . ��வாதமாக, ��னாைன மண��

ெகா�டா�. ‘அ��றமா… நா� இ�ல�ேப�. உடேன எ�

ராசா���� க�ன�த ெதா�வாவ… இ��� ெப��ய

����வாவ… நாைள�� ெசா�னப� ெசா�ன டய��ல ��ய�

���கா�டா நம��� ஊ��கார�க���� எ�ன ���யாச�.’

��ய�ைமைய �ைன��� ெகா�ேட ���யவ�, அவைள

�ைன���ெகா�ேட எ��தா�. ’ெச��� �������

ேக���டாேள… ேக�க���…

��ய�ைம�� �ைனைவ வ��க�டாயமாக மன������

�ல�����, �ைள�� க�����த இர�� க�ைதகைள

அ�������, ��ன� ஒ�ெவா� க�ைத��

��ன�கா�கைள இைடெவ� ெகா���� க��றா� க��னா�.

க�ைதக� கைன���ெகா�ேட, த��� த��, க�மா��ப�க�

ேபா� ���ெகா�டன.

ச��ர�ப�ைட� �ள��� இ��� ெகா��வர�ப�ட ஒ�

ம�ைண ’ (உவ� ம�; �ரா�ய ேசா��� ெபா�) ��யலா��

���, ெவ��க�ப����த ��கைள அைடயாள� பா����

����� ெகா����தா�. அவ� அ��� இ��த ��னா�,



“��ய அ�ப, ���கலா�… ெமாத�ல இ�த� ��க��� க��

ேபா� ��ள…’’ எ�� ெசா�����, உ��� �.ஐ.�.�க��

��கைள எ���ேபா��� ெகா����தேபா�, ெசவ� 

ெச�மா�� த�ைகைய� க��னா�� (ஒ�ேவைள அ�ப�ேய

க��யதாேலா) ெசவ�ெச�மா��� ெஜ�ம எ��யாக� ேபான

அவ� ைம��ன� பலேவச� அ�ேக ேதா��னா�. வ�த��

வராத�மாக,”ஏ�ேள ெச�ல�க�…. ஏ� ஒ� மா�� இ��ேக….

��னா� அ��சானா?" எ�� ெசா�னேபா�, ��னா�, "எ�க�ள

அ�ப��லா� வழ�க��ல ெமாதலா�,’’ எ�றா�.

"ஏ�ளா ��ச ������� இ��ேக….’’

ெச�ல�க� ெசா�னா�:

’’ெத�கா�ல ராசா�� மா�� இ��ேத�. இ�ப இ�க

நா���ட�� ேப����ட�� ஏ�� வா�க ேவ��ய����."

“ப���� உடளா.” “ஒ�ம ம��ன� மவ�…. ��ய�ம…..

எ�ன ேக�க� �டாத ேக���லா� ேக����…”

பலேவச� ேதாைள� த��� ெகா�டா�.

" அவ� �ஷயமா�தா� வ�ேத�. ஒ�க��ேக ெத���.

ெகா�டா� ���தா�� எ� மவ� அ�� ராசா���



ேக�ேட�…"

ெச�ல�க�யா� ேபசாம� இ��க ��ய��ைல .

"ஆமா�. எ�க கா�ல�� �����. பலேவச� மவ����

����றத �ட எ� ெபா�ண எ����ல ெவ���

�ைத��டலா���’ ஒ�ம ம��ன� ெசா�னாராேம.

அ���ராசா��� எ�ன �ைறயா�? ெகா�ச� ��. ெகா�ச�

ெபா��ள சாவாச�. ம�தப� ந�லவ�தா�. இ�� ேப� எ�ன

�ரேயாஜன�? ெம�ரா� மா���ைள�� ��சய� ப��யா�ேச?

ஒ�ம ��சய தா��ல���� ���டல ேபா��ேக…’’

‘’தானா அவ� ���ட� ேபாறா� பா�. � ம��� ெகா�ச�

தய� கா��னா ேபா��. இ�த� க�யாண�த ������டலா�…’’

��னா�, எ�ச��ைகயானா�. �தா��பாக� ேப�னா�.

"இ��� நா�க எ�ன ப�ண ����? க�யாண�ைத�

கைல�க���னா ெமா�ட� க�தா� ேபாட��?’’

‘’ேபாடாம இ��பனா… க�யாண மா���ைள அ�ப��

எ�க ெசா�த�கார�தா�. ெமா�ட ல�டர �சா��க ைபயேனாட

தா�தா வரா�. பைழய கால�� ம�ஷ�. இ�ப �ஷய� ஒ�

ைகலதா� இ���….’’



’’நா� எ�ன�யா ப�ண ����?"

“ெசா�றத� ேக�ளா… அவ� பழய கால�� ம�ஷ�….

வ�ணா����� ெத�யாம எ�த� ெகா�ப�� ெகா���� காத�

ப�ண ��யா��� �ைன��றவ�. � ெநன�சா 

����டலா�…” 

��னா�, எ�ன ேப�வெத�� ��யாம� �ழ��ய ேபா�,

ெச�ல�க� படபட�பாக� ேப�னா�.

’ைபயேனாட தா�தா எ�ப வாரா�?"

‘’சாய�கால� எ� ����� வாரா� . நா� த�கமான

ெபா���� ெசா���� எ���� வ�ணா����ட ேக���

� ெசா��ேவ�…. � ’��மாசமா….. ���� �ல ெவ��கல��’

ெசா��� . அவ� , ெபா���� ��மாச���

��மா����வா� . சாய�கால� அவர இ�க ��� வர��மா?"

ெச�ல�க�, ��� ேயா��தா�. ��னா�� ேகாப�ைத�

ெபா��ப��தாம� �தானமாக� ேப�னா�.

“இ�க ேவ�டா�. ஒ�ம ம��ன��� உட���லா� க�.

பா�� ச��ர����� ��ெகா�� ேபாேற�. ப� �டா��

ப�க� ��க� ெசா���, அைடயாள���� ஒ�ம கெட����

ெபா�ண அ���ைவ��. �� வரா�டா�. ஏ�னா, ச�ேதக�



வர�படா�. நா� �����ேற�… எ�ைன அவமானமா ேப�ன

��ய�ைமைய ைவ�க ேவ��ய இட��ல வ�சா�தா� எ� மன�

ஆ��. அவ��� ஒ�ம ��கார மவ�தா� லாய��.”

பலேவச�, ேலசாக ஏ�ப�ட ேகாப�ைத� ���பா� மைற���

ெகா�டா�.

“இ�தாடா ��னா�, இ��� �பா�. ஒ� க�த

வா�க���� ெசா�ன�லா? எ� ேப�ல ஒ� க�ைத வா��.

இ� கட�தா�. வ�� வா�டா�. ெசௗ�ய�ப�� ேபா�

பண�ைத� ெகா�” எ�றா�.

��னா� பண�ைத வா��� ெகா�ள��ைல. ெச�ல�க�

வா��� ெகா�டா�.

��ட��டப�, அவ� பா�� ச��ர���, ைபய��

தா�தா�ட� ெசா�ல ேவ��யைத, ெசா�ல ேவ��ய �ைற��

ெசா����டா�.

ஒ� வார� ஓ�ய�.

��ய�ைம�� க�யாண� ேமளதாள��ட�, ப�தா�ர�

�பா� வரத�சைண�ட�, �ற�த கா� ஊ�வல��ட� ந�லப�யாக

���த�. இல�கா�த பலேவச��, க�யாண���, ேவ�டா



ெவ��பாக� கல�� ெகா�டா�. ஒ� ேவைள மா���ைள, தா�

க��ற சமய��� கலா�டா ெச�யலா� எ���, அ�த இட���

மகைன அம��� �டலா� எ��� �ைன����தா�. தா�

க�ட�ப��ேபா�, அவ���� த� க��ைத எவேரா அ��ப�

ேபா���த�.

ெச�ல�க�, க�யாண� ப�த����ேள வ�ண வ�ண�

ேசைலகைள� க��ய கைள���, ெவ��ைலைய �த���

ெகா��, த� ���� ��னா� ம��� ப��� படாம�� தைல

ைவ����தேபா�, பலேவச�, ஆேவசமாக வ�� அல�னா�.

‘’கைட�ல ஒ� ���ய கா����ேய! மா���ள தா�தா��ேட

��ய�ைமைய மா�� ஒ��க��ளவ� பா�க ��யா���

ெசா��யாேம? அ�த �ழவ� � ெசா�னத எ�லா� ம�����

ப���� உட���டா�. இ�ப�யாளா அ���� ெக��க�?’’

ெச�ல�க� அைம�யாக� ேப�னா�.

’’நானா அ���� ெக��க� பா��த�. இ�ல �யா…"

’’��ன எ���ளா நா� ெசா�னப� ெசா�ேற�� ெசா�ேன?"

‘’நா� அ�ப�� ெசா�லா�டா �� ேவற யாரயாவ� ����

அ�த அ�மா க�யாண�த ெக�������.’’



’’��ன ைகய�கால ஒ��கனா…. இ��யா�� பா�!"

“��ய�ைம தல�����ல எ�ைன� ேப�ன� உ�ைமதா�.

அ� அக�கா� எ�ற�� உ�ைமதா�. அ��காக நா� ப�����

ப�லா ேபசலாேம த�ர ெச�யலாமா? ஒ� ெபா�ேணாட வா�வ

�ைல��ற அள��� நா� ேமாசமாைனவ இ�ல. ஏ�னா நா�

அ��க எ����� ��த�ைத ����றவ.”

பலேவச� ���� ெகா�டா�. �ைச ���க, உத�க� ��ள,

க�க� எ�ய, அவ�கைள� ேகாபமாக� பா��� ���

ெவ�ேய�னா�.



ஒ� ந��� ஆ�மா
அ�� அ�வலக��� என�� ஏக�ப�ட ேவைல. காைல�� எ��

ம��ேக வ����ேட�. க�ெப� ச�ப�தமாக, அரசா�க�

அ���ய தா��� ஒ���� �ள�க� ெகா���� ’�ராஃ�ைட�

தயா��க ேவ���. த��ப�ட நல��காக , �ல

�ள�பர�க��� அள��� ��� பண� ெகா��ததாக, �ல

ப��தார�க� ெஜனர� பா� ��ட��� ேக�க�ேபா��

ேக��கைள நாேன க�பைன ெச��, நாேன ப�� தயா��க

ேவ��� எ�� எ�. �. ெசா����டா�.

ேபாதா� �ைற��, ஆ��கார�க�, க�ட க�ட ���ட�கைள

எ�லா� ேக��� ெகா����தா�க�. க�ெப� ச�ப�த�ப�ட

���கைள ேம�ெகா���ேபா� எ�ைன� கல�தாேலா��காத

எ�. �. இ�ேபா� நா� ச�ப�த�படாத �வகார�க��� ப��

வைர��ப� ெசா�ன�, என�� எ��சைல� ெகா��த�. அைத

அவ�ட� கா�ட ��யாம�, ‘ம��யான� எ�ன �ழ�� ைவ�க

ேவ���?’ எ�� ெட�ேபா� ெச�த மைன��ட�



‘ம�ணா�க��ைய�� ம�தா� இைலைய�� ைவ’ எ��

ேகாபமாக� ேப�, ேவகமாக ெட�ேபாைன ைவ�ேத�.

இ�த� ���ைல��, ��� எ� ேமைஜ�� ைவ������

ேபா���த ����� கா�ைட நா� பா��க��ைல. ��� வ��,

‘��க பா��க ���மா, ��யாதா? எ�� ேக���� வர�

ெசா�னா�’ எ�� ெசா��, கா�ைட� ���������

கா���தேபா�தா� என��� ��� வா�� ேபா�ட�. ேமாக� -

எ� பா�ய ந�ப�, எ�ைன� பா��க வ�����றா�. நா�

நா�கா��� இ��� எ��த அவசர�ைத� பா����

����ெகா�ட ���, ெவ�ேய ேபா� ேமாகைன�

����ெகா�� வ�தா�. வ�தவைன நா� அ�ப�ேய க���

����� ெகா�ேட�.

“வாடா ேமாக�… அ�க ேநர� கா�� இ���யா?”

"ஏ�டா… ெப�ஸன� மாேனஜரான�� க�� ெத�ய�ேயா?

�… ����� ராஜாவானா�� என��� ச��ர� தானடா? உ�…

மற���ட….’’

“மற�க லடா …” “அ�ேபா… மற�காம�தா� கா�க வ��ேயா?”

"ேநா….. ேநா….. நா� � அ���ன கா�ைட ச��யமா��

பா�கல…’’



“ெரா�ப ��ேயா?”

‘’நா��� ேவைல���ல… உ�கா�����க ேநர���ல��

பழெமா� ெசா��வா�க�ள அ�த� கைத தா� ந�ம கைத��….

எ�ன டா சா���ற…’’

"எ� �ைட�சா��.’’

நா�, ேமாகைனேய பா���� ெகா����ேத�. க�����

நா� வ�ைம�� வா�� ெகா����தேபா�, என���

ேதைவயான ேபாெத�லா� உத� ெச�தவ� இவ�. ப���

���த�� ேவைல�� ம�� ேபாட ேவ��ெம�றா�,

அ��ேகஷ� பார�கைள ம����லாம�, ேதைவயான ேபா�ட�

ஆ�ட�கைள��’ வா�� வ�பவ� இவ�.

ஒ� தடைவ, �ளா�� ேவைல���ய ��ண�ப� ஒ�ைற நா�

���� ெச�� ெகா����தேபா� ‘மைடயா, இ�த ேவைல எ�ைன

மா�� க�� �க�ம�க��காக இ���. அ��� �பா����

�ைற�த ேவைல�� ம�� ேபா�டா�, ெதாைல�����ேவ�’

எ�� ெச�லமாக அத��, அ�த ��ண�ப�ைத� �����

ேபா�டவ� இவ�.

ப����ட� கால��� இ��ேத நா�க� உ�� ந�ப�க�. �.

�. �.ைய பல தடைவ ச���த அவ�, இ��யாக அரசா�க இலாகா



ஒ��� �ளா��காக� ேச��தா�. நா�� அவ�ட�

த���ெகா�ேட ப��ேத�. ச�பள��� கா�வா�ைய என���

ெசல��� ��வா�. அவ���� ��மணமான��, நா�

பைழயப� ஹா�ட���� ேபாக �ய���ேத�. அவ�

�ட��ைல. அவ� மைன��� எ�ைன� ெசா�த சேகாதரனாக

�ைன�தா�. அவ�க� ெச������ உத�ைய �பா�� கண���

பா��தா�, இ�ேபா� நா� வா��� ச�பள����, சாதாரண�.

ஆனா� ம���…? எ�னா� ஈ�க�ட ��யா�.

ஒ� நா� -

வழ�கமாக எ�ைன அத��� ����� ேமாக�, ச��ரா’ எ��

எ� ெபய����ய ேகாள��� ������ட� ����டா�. அவ�

மைன�, வழ�க���� மாறாக, கத���� ��னா� ���

ெகா��, தைலைய ம��� கா����� ெகா����தா�. ேமாக�,

எ��த எ���ேலேய ேக����டா�.

‘’ஏ�டா….. எ� ம��� இ��ராைவ� ப�� எ�னடா

�ைன��ேற…’’

’’ அவ��ெக�னடா…. ஆ�ர��� ஒ���….’’

“��� ஆ�ர��� ஒ�வனா ஆ�றாயா?”



“எ�னடா ெசா�ற?”

‘’�ழ�ைத�� இ��� ேம� ெசா�ல�மா���. அவைள

உன��� ெகா��கலா��� ��மா����ேடா�…’’

நா� ���� ேபாேன�. இத��� அவ� மைன�, ��னைக

��க ெவ�ேய வ����டா�. என�� எ�ன ெசா�வெத�ேற

ெத�ய��ைல . �ட� �ற�காத சேகாதர�களாக இ���� எ�க�

உறைவ �ைல���த�தா� அவ� இ�த� ��மான�ைத�

ெசா��றா� எ�ப� ���த�. ெசா�ல� ேபானா�, ‘ைம�����

மா���ைள பா���றா� எ�பைத�ட, என��� ெப�

பா���றா�’ எ�பேத ெபா����. என�� அவன� அ�தர�க ���

���த�.

ஆனா� எ� மாமா மக� என�� எ��ய காத� க�த�க��

�லவ�ைற அவேன பலவ�தமாக� ����� ப������றா�. ஒ�

க�த���, ‘அ�தா�, உ�க� ந�ப� ேமாக� ெச���

உத�கைள� ப�� எ�������க�. க����� �தலாவதாக

வ�த உ�கைள, எ�ப�யாவ� ஒ� ந�ல பத��� ைவ�பத��

அவ� எ���� ெகா��� �ய��ைய� ப�� எ�������க�.

என�� எ�னேமா, அவ� �� ேகாப�தா� வ��ற�. உ�கைள

ேமேல ேமேல ெகா�� ேபா�, என�� எ�டா�க�யாக ஆ��

��வாேரா எ�� பயமா�� இ���ற�. என�� ��க� �ைட�க



ேவ��� எ�றா� உ�க���� ெப�ய ேவைல �ைட�க� �டா�

எ�ற எ�ண� ஏ�ப��ற�. இ� அ�ப�டமான �யநல� எ�பைத

உண�� ேபா�, எ�ைன நாேன ெவ���ேற�. ஆனா� ஒ�

ஆ�த�; ��க� வ� தவ�� ேபானா��, உ�க� ந�ப�ட�

�ைற��� நா� உ�கைள அபக���� ெகா�ளலா� எ�ற

ந���ைக�� இ���ற�’ எ�� ��������தா�. இைத�

ப��த�� ேமாக� ���� �ண�னா�. அவ� ேப��ேபா� அவ�

�ர� த�த��த�.

‘ஒ�ேவைள அ�த� ெபா�� பய�படற�மா��… � வ�

தவ�னா�, மவேன ஒ� ைகய� கால �������ேவ�’ எ��

�ஜமாகேவ �ர��னா�. ஆைகயா� அவ� த� ைம���ைய�

க��� ெகா���ப� ெசா�ன�� ஆ�ச�ய�ப��, ஓரள�

ேகாப�ப�� ேபசாம� இ��ேத�. ���� அவ�தா� ேப�னா�.

"எ�னடா… ப�� ெசா��டா!’’

“ெமௗன� ச�மத���� அைடயாள�தாேன” எ�றா� அவ�

மைன�.

"� ��மா இ�… பா�பா ெசா�ல���.’’

“ஏ�டா … நா� வ�தவ�� ேபானா�… � ைகைய� காைல

���சா�� ����ேய.’’ ேமாக� நா� ெசா�வைத�



����ெகா�டவ� ேபா� �����டா�.

"ஐய� ஸா�… ச��ர�… நா� ெரா�ப �யநலவா�யா

மா��ேட�. ப��� த� ���கைள ���ப��தற��காக, ேகா��

���கைள� ����ற� மா��… நா� உ�ைன எ���ட

�ைல�ப��த… அ�த� ெபா�ைண� ப��� கவைல�படாம�

இ����ேட�….. ஐ ய� ஸா�….

எ�லா� இவளா� தா�. த� த�க��ைய உன���

ெகா���ட���� ஒ�த� கா�ல ���றா…."

“இ�ப� �ட� ெசா�ேற� ேமாக�, நா� உன�� ஒ�நா� டய�

ெகா���ேற�. � க���� ெசா�னா� க��டேற�.”

“ேடா�� � ���. � ம���… ஒ� மாமா ெபா��

க���ல தா� க�டல…. இ�ப�� ெசா�ேற�… ைகைய� காைல

உைட���ேவ�.” அவ� மைன� அத�� ேம� ��க��ைல .

ைகக� ஒ��த� மா�� உ�ேள க���� ேபா�� ப����

ெகா�டா�.

அத��� �ற�, ேமாக�� மைன� ேபா��� ெப�ய மா�த�

ஏ�ப�ட�. சா�பா��� த�ைட ‘ட�’ எ�� ைவ�பா�. �ன���

ெகா�ேட ப�மா�வா�. கணவ� �� காரண� இ�லாம� எ���

��வா�. எ�ைன , அவ� அ��யமாக நட��வ� அவ����



ெத���, அவ� அவேளா� ச�ைட ேபாட���ய க�ட� வ��

��டைத நா� ����ெகா�ேட�. இ�வள���� அ��பைட

அ��தா� எ�பைத� ����ெகா�டதா� எ�னா� அவைள

ெவ��க�� ��ய��ைல . அேத சமய�, ��ைன மா��

சகஜமாக� பழக�� ��ய��ைல .

த�ப���� நா� ��சலாக இ��க��டா� எ�� �ைன���

ெகா����த என�� ெச�ைன�� மா�ற� வ�த�. அத��� �ற�

மாம� மகேளா� க�யாண�. ேமாக� ம��� வ����தா�.

எ�க� இ�வ���� இைடேய ஒ� த��� ������ட�,

இ�வ���� ���த�. ஒ�ேவைள, அவ�, அ��னா� ���த

உற�� அைழ�ைப ஏ�க ��ய��ைலேய எ�பதா� அவைன

ேநராக� பா��க� ��ய எ�ைன , உதா�ன�ப���வதாக

�ைன��� ெகா�டாேனா எ�னேவா!

நா�ைக�� ஆ��வைர ேபானேத ெத�ய��ைல இர��

��� க�த�க� ேபா�ேட�. இய��ேலேய ேசா�ேப�யான

அவ�, ப�ேல ேபாட��ைல . ஒ�ேவைள மைன��கா� எ�

க�த�கைள அவ�ட� கா�ட��ைலேயா எ�னேவா!

அத��� �ற� இ�ேபா�தா� நா� ேமாகைன� பா���ேற�.

அவ� எ�ைனேய பா����ெகா����தா�. எ�க����

ெமௗன� ஒ� ெமா�யா���. ��னைக, கட�த கால���



�ர�ரமா���. இத���, இர�� ��� தடைவ மாேனஜ�

இ�ட�கா�� ேப���டா�. ேமாக� ���� ெகா�டா�.

"அ��ற�…. ஒ� �ஷய�டா… என�� ெந���னவ�

ஒ�வ�… ஒ� ேவைல ேபா���ெகா�…’’

“எ�னடா…. எ� ைப�� ேவைல இ���ற� மா�� ேக��ற.”

“� யா���� �பா�� ெச�யற��ைலயா?”

“அைத ஏ� ேக��ற… ேவ��யவ�க ெசா�றா�கேள��…

ேவற க�ெப��ல இ���ற எ������� ஃ�ர��� ��ட�

ெசா��… �ைறய� ேப��� ேவைல வா��� ெகா��ேத�.

அ��ற�தா� �ஷய� ெத��த�, எ���ட யாைரயாவ�

������� வ��றவ�க ேர� ேப����� வ����கா�க��.

என�� ஆ�ர� ெர�டா�ர� ெகா��க���� …. அ�பா�

இைளஞ�க� ��ட வ������கா�க…. இ�த� கால��ல…

யாைர�� ந��றா� ேபால இ�லடா.”

“ஏ�டா ��� வைள��� ேப�ற? என�� ெரா�ப

ேவ��யவ�. ஒ�னால… ேவைல ெகா��க ���மா…

��யாதா?” 

’ேட�…. இ��� �ற��யா��� உதவ��கற ��� உ�ைன



���� ேபாக�யா? என�� உத�ேன.. அதனால உன�� எ�ன

�ைட���?"

"ேட�… ��ளமா��லா� ேவ�டா�….. என�� அவ�

ெரா�ப ேவ��யவ�. எ�ைனேய ந������ இ��கா�.’’

"ேவைல �ைட��ற வைர��� காைல����பா�க…..

அ��ற� தைலைய� ���பா�க… உன�� ஏ�?’’

" உ�… உ�ைன� ெசா��� ��ற��ைல. என�� இ���

ேவ��. எ�லா� என�� வா��சவளால. அ�� ெக�ட �ேத�….

ச��ர� மா����பா�� , அவ� ��ட உத����

ேபாக��டா��ேன�…. ேக�டா�தாேன."

“த�க�� �பா�சா… மைடயா , �த�ேல இைத� ெசா�னா�

எ�ன ?”

‘’எ� ��ல ஒ� ேபா�ஷைன ��சா க�யாண� ஆன ஒ�

ேஜா��� ��ேட�. அவ��� ஏேதா ஒ� க�ெப�ல ேவைல.

�� மாச���� ��னால க�ெப�ைய இ��� ���டா�க.

நா� ��ைட� கா� ப�ண� ெசா�ேன�. ஆனா� உ�

த�க���கா� இவ� மைன���� ’�ேளா�’ ஃ�ர�டா

மா��டா�. என��� ெத�யாமேல அ�� ���ெய�லா�

ெகா���றா�. நா� ச�த� ேபா�டா� அ��றா�. எ�ப���



�ேந�� ��ஷ��� நா� எ��ளா�ெம�� ஆ�ஸரா�

மாற�மா�. எ�ன ப�ற�. ஏ�கனேவ அவ��� ஒ� ஏமா�ற�.

இ�ல�� ஏமா�ற��னா ஹா�� அ�டா� தா� வ��…."

என�� அவ� ��த� ���த�. சமா��ேத�.

’’ஏ�டா இ�லாத� ெபா�லாதெத�லா� க�பைன ப�ற?

அ�த ஆ��� ேவைலதாேன ேவ�� ! ெகா�ச� டய� ெகா�.

ஆனா� ஒ� �ப�தைன."

“எ�னடா ������?”

"��� த�க���� எ� ����� வர��… அ��ற�தா�

ேவைலைய� ப�� ேயா��ேப�…’’

“க���பா வ�ேறா�. ஆனா� இைத�� அைத�� �����

ேபாடாேத.”

இ�ேபா� மாேன�� ைடர�ட� எ�ைன உடன�யாக�

பா����ப� இ�ட�கா�� ேப���டா�. எ� ேவைல� ப�ைவ�

���� ெகா�டவ� ேபா�, ேமாக�, நா� எ�வள� ெசா����

ேகளாம� ேபா���டா�.

எ�. �. �ட� ேப���� வ�த எ� ��ைத ���� அவேன

�யா�����தா�. ஆசா� எ�ப� மா� ��டா�! ஒ� வா��ைத



’உ� ெபா�டா��, ��ைள�க ெசௗ��யமா’�� ேக�க��ைல.

��ட நா�க���� �ற� ச���ப�� ஏ�ப�� ஒ� ��ளேலா,

ஒ� அ��ேயா��யேமா அவ�ட� இ�ைல. �க���

ம������� ப�லாக ஒ��த ேபர��� சாய�தா� ெத��த�.

எைதேயா ப�ெகா��த ஏ�க� ெத��த�.

����ெப��, ேமாக�, அவ� மைன�, அவ� ம��� ஒ�

�ழ�ைத, இ�ெனா� இள� ேஜா�, எ� அ�வலக அைற���

வ�� ��றா�க�. �ய��� எ�னா� அவ�கைள உ�கார��ட�

ெசா�ல ��ய��ைல . ேமாக�, இ�ேபா� உ�ைமேயா�

ேப�னா� எ�பைத �ட, அ�ப�� ேப�வத�� �ய�� ெச�தா�

எ�ேற ெசா�லலா�.

"ேட�…. நா� ெசா�ன� இவ�தா�… ெபய� ேகாபால�.

நா�மாசமா ேவைல இ�லாம� ��டா�றா�. இவ��� ேவைல 

ெகா��தா�… என��� ெகா��த� மா��.’’

நா�, ேகாபாலைன ேநா�ட� ��ேட�. சாதாரணமான உயர�

எ�றா��, க��ைத� ���� ைவ��� ெகா�� அவ� ��ற

�ைற�� ��ளமாக� ேதா��னா�. நா�கா�ைய� ெக��யாக�

����� ெகா��, அவ� உ�கா�����பைத� பா��த��, அவ� 

ெசா�த� கா�� ��க �ய ைத�ய� இ�லாதவ� எ��,

மேனாத��வ�ைத� பாடமாக� ப��த என�� ந�றாக� ���த�.



அவ� க�க� இ�ட�காைமேய ெவ���� பா��தன. ம�ஷ���

ேவைல �ைட��மா எ�பைத� ெத��� ெகா�வைத�ட, அ�த

இ�ட�கா�, ெமாஸா�� தைர, ��ட�ப� அ��த �வ�க�

ஆ�யவ�ைற�ப��� ெத���ெகா�வ�� அ�கைற அ�க�

இ��ப�ேபா� ேதா��ய�. அவன� ‘�ணா�சய�க���’

ஈ�க��வ�ேபா� இ��தா� அவ� மைன�. இ�ப��ர��

வய���கலா�; ெச��யான பா�ைவ; அத�ேக�ற உட��.

அசா��யமான ந���ைக. அல���காத ேதாரைண.

‘’ஏ�டா, த�க��ைய�� இ�த� ெபா�ைண�� எ� ��ல

����� வ����கலாேம…’’

’ஐ ய� ஸா�…. உ� ஆ�� ெடேகார�ைத� கைல���ேட�."

“மைடயா, நா� அ�த அ��த��� ெசா�லல. த�க�� �த�

�த�� இ�ேபாதா� வ�����. எ� ஒ�ஃ� எ�வள�

ச�ேதாஷ�ப�வா� ெத��மா?”

நா� ெட�ேபாைன� �ழ�ற� ேபாேன�. ேமாக� ��வைர�

����� �ேழ ைவ�தா�.

“இ�ேபா அவசரமா ஊ���� �ள��� ெகா�� இ��ேகா�.

நாைள�� எ� ம������ க�யாண�. ���த���� ேபா���

வ�ற வ�. இ�…’’



“மா���ைள யா�டா?’’

‘’உ�ன மா��ேய ஒ� ஆ�ஸ�.’’

" அ�ப��னா ����� வர�யா?" 

“இ�ெனா� நாைள�� வ�ேறா�. அ��ற�, இவ� ேவைல

�ஷய� எ�னடா ஆ��?”

“அ�வள� ���ர��ல �����மா. எ�ேகயாவ� ேவக��

வ��ேபா� ெசா�ேற�.”

“நா� ஒ��த� ேவல ெமன�ெக�� உ���ட ��ைச ேக�க

வ�ேத� பா�… எ�லா� இவளால. அவ� மா��டா��,

மா��டா���� ெசா�ேன�. அ�� ெக�ட க�த எ�

வா��ைதைய� ேக�டா�தாேன. ஏ��, நா� ெசா�ேனேன

ேக��யா�! உ�னால என���தா� அவமான�. ��ஷைன�ட

�ேந�� அவ��� உச��யா�� ேபா��.”

’’ேட� ஏ�டா த�க��ைய இ�� �ர��ற?"

’’�ர��ேறனா? ����� வர���, அவ� எ�ன க�யா ஆக�

ேபாறா� பா�."

“அ�ணா , இ�த� ெபா����ட எ� உ�ைரேய

வ����ேக�. எ�ப�யாவ� ஒ� ேவைல வா��� ெகா�����க.



இ�ேல�னா நா�…’’

ேமாக� மைன� க�கைள� �ைட��� ெகா�டா�. எ�னா�

தாள��ய��ைல .

“இ��� ப�ைன�� நாைள�� எ�ப�யாவ� ஒ�

ேவைல�� அவைன வா�� ேபா���ேற�. இ�த� தடைவ

உ�ைன ஏமா�தமா�ேட�” எ�ேற�. ேமாக�� மைன� ேலசாக�

���தா�. அவ� �ேந��ேயா, அவ� ��ஷ�கார��� ேவைல

வா��� ெகா��ப� எ� கடைம எ�ப� மா�� ‘அசா�டாக’

உ�கா�����தா�. அவ� ��ஷ� இ�ேபா� கா�ேர� �ேராைவ�

பா���� ெகா����தா�. ேமாக� ச�ேதாஷ� தா�காம�

���ய��தா�.

அ�த� ேகா��, எ� ����� வராமேல ேபா� ��ட�.

ப�ைன�� நா� ெக���, ப�� நா�ேலேய ஒ� க�ெப���

கா�யாக இ��த �ேடா� ��ப�’ ேவைலைய �ச��

ெச����ேட�. ச�ப�த�ப�ட ெப�ஸன� மாேனஜ� ச�ம���

��டதாக��, ேவைலைய ஒ��� ெகா���ப��� ேமாக����

க�த� ேபா����ேட�.

இ�த� சமய��� ம�ைர�� ஆ�� �ஷயமாக� ேபாக

ேவ��ய� இ��த� . ேமாக� ������ ேபாேன�.



த�க���ட�, அவ� �ேந����� �ைட�த ��ய வா��ைகைய�

ப��� ெத����, அ�த ம����ைய� ப����ெகா�ள

�ைன�ேத�. அேதா�, பைழய ேகாப�ைத�� ��ய உத�யா�

ேபா���டலா�!

ேமாக� ���� இ�ைல. அவ� மைன� அ�� கைள���

ேபானவ� ேபா� உ�கா�����தா�. ‘வா�க�ணா’ எ��

ெசா�னாேள த�ர ெசா��� ஒ� உ�சாக� இ�ைல. என��

ஓரள� ஏமா�ற�தா�; ெவ���� கா��� ெகா�ள��ைல.

“த�க��, கைட��ல அவ��� ேவைல �ைட�����.

இ��� ெர�� நாைள�ல ேவைல�ல ேச���டலா�…..

எ�ன�மா, ஏ� அ��ற? நா� ெகா��� � வா�க

ேவ��ய�����னா? எ����மா அ��ற?”

அவ� இர�� ��ட� வைர ஏ�� ஏ�� அ�தா�. �ற�,

அ�� ��ேடாேம எ�� அவமான�ப�டவ� ேபா� க�கைள�

�ைட��� ெகா�டா�. எ�ைன ம���ேயா� பா��தா�.

“எ����மா அ��ற?”

“உ�க��ட ெசா�ற��� எ�ன�ணா . அவ� அ�த�

ெபா�� �ட…. அ�த� ெபா���ட… அவ� ��ஷ� அைர

��…’’ -



என�� அ�த �ேட இ��� எ� தைல�� ���த� ேபா�

இ��த�. எ�த� ெப�ைண�� ெசா�த� சேகாத� ேபா� க���

ேமாக��கா இ�த �ப��? நா� ���ேநர� அைசவ�ற

ஜடமாேன�.

“அ�ப��னா � ஏ�மா ேவைல வா��� ெகா��க����

எ���ட ெசா�ேன? உ� �க���காக� தா� நா�…”

"நா� உ�க��ட வ�� ெசா�ல���� எ�ைன

பலவ�த�ப���னா�. அ�ணா ! என�� அவ�க ெர��

ேபைர�� க�ேடாட ���கல. இ�ேபா அவேளாட அ�கார�தா�.

ெர�டாவ� தார��ட இ�ப� நட�க மா�டா�. அவ�

��ஷ��� ேவைல வா��� ெகா��� அவ�கைள எ�ேக��

ேபாக�டாம� ைக��� ேபா����ட���� �ைன��றா�.

தா� க��ன மைன�ையேய இ��� உட�ைதயா� இ��க�

ெசா�� ���ப����ற� எ�ேகயாவ� பா�������களா…?

அ�ணா …’’

“இைத � ெபா���� ��றதா? எ���ேடேய ெபா�

ெசா����ேய?”

“நா� எ�ன�ணா ப�ண ����? நா� உ�க��ட �பா��

ெச�யா�டா ெச��� ேபா��ேவ�� ���சா�. இவர �����



ஊ���� ேபானா� எ�ன �தமாக� ேப�வா�க�� உ�க��ேக

ெத���… அதனாலதா� அ�ைகைய அட������, பல

ேப���ட ஏ�� வா�கறைத�ட க��ன ��ஷ���ேடேய ஏ��

வா�கலா��� �ைன�� �பா�� ெச�ேத�. ஒ�க ����� நா�

வ�தா� அ����ேட ெசா�னா�� ெசா���ேவ��தா�…

எ�ைன ஆ���ேக ������� வ�தா�. ���த��ன�� ெபா�

ம��� க�யாண��ன�� ெபா� எ� த�க���� இ�ேபா ஒ�

�ழ�ைத�ட இ���”

“ஆ�ச�யமா� இ��க�மா… ெரா�ப மா��டாேன… எ�னால

ந�ப��ட ��ய�ேய. ேமாகனா இ�ப� நட���கறா�?”

‘’அ� எ�னேமா அ�ணா . ��க ேபான�� இ��� ெர��

மாச� வைர��� அவ� ���� ���சவ� மா�� இ��தா�.

��க��ேல �ட ’ச��ரா, ச��ரா’ �� க��வா�… நா�தா�

உ�கைள �ர���ேட�� எ�ேனா� அ��க� ச�ைட��

வ�தா� . �ன�� உ�கைள� ப���தா� ேப�வா�. இ�ேபா� ச�

மா�� அவ� வ�த�� உ�கைள�� மற���டா�…’’

“ேமாக� ஆ����� ேபா���கானா?”

“இ�ல. சா�த����� ���� ேபா���கா�க. இவ����

அவ����…. அவ� ��ஷ� ஒ�தாைச ப�ண ேபா���கா�…”



அவ� ���� அ�தா�. அவ��� எ�ப� ஆ�த�

ெசா�வெத�� என��� ��ய��ைல . ��� ேநர�

���ெகா����ேத�. அவ� அ��ெகா������ ேபாேத

நா� �ற�ப�� ��ேட�. எ� க��ைர மைற�பத�� இ� தா�

�ற�த வ�யாக� ேதா��ய�.

நா�ைக�� நா�க� நக��தன. எ� ெபய��� வ�த தபா�

உைறைய� ���ேத�. ேமாக� தா� எ�����தா�.

ேகாபால��� ேவைல �ைட�க� �பா�� ெச�த நா�, �ற� அ�த�

�பா�ைச வாப� வா��� ெகா�டைத பய�கரமாக� க�டன�

ெச����தா�. நா� ந�� ெக�ட �ேரா� எ���, ெச�ந��ைய

மற�த ப�பா� எ���, ஆர�ப கால��� அவ� மைன�.

எ�ைன� கா�யவா� எ�� ெசா�ன� ����� �� உ�ைம

எ���, அவ� ேப�ைச� ேகளாம� எ��ட� அ�� கா��ய�

மட�தன� எ���, அவ� மைன� உ�ைம�ேலேய ஒ�

���கத�� எ���, அவைள என�காக அல��ய�ப��� ெப�ய

பாவ� ெச�� ��டதாக�� �ல�����தா�. இ�ேபா� எ�

�ய�ப� அவ���� ெத��� ��ட� எ���, இ�ேம� எ�

�க��� ���க� ேபாவ��ைல எ��� சபத�����தா�.

அ�த� க�த�ைத நா�� தடைவயாவ� ப�����ேப�.



நா� ெச�ைன�� வ�த�� ��வா�றாைமயா� அவ�

‘ேலா��யாக’ இ�����பா� எ�ப��, இத��� காரணமான

மைன��ட���� அ��ய� ப����பா� எ�ப��, இ�ப��

த�ைம� �ய�� அவ� வ�ட� கண��� த����

ெகா������ேபா� ேகாபால�� அவ� மைன��� அவ�

���� ��ேய� இ��பா�க� எ�ப�� என��� ெத��த�.

ெச�� எ�ப� ெவ�� உட� ச�ப�த�ப�ட அ�ல� மன��ள���

ச�ப�த�ப�ட� ம��� அ�ல. தாய�� ��டாதவ�க��,

இளைம�� பல�த ெதா�ைலகைள அ�ப��தவ�க��,

�ர�ைனகைள ேந��� ேந� ச���க அ��பவ�க��, த�த�

�ர�ைனகைள ெச�� �ர�ப��பாக� கா�பா�க� எ��

க�����, மேனாத��வ� பாட��� ப������ேற�. ஒ�

வைக�� பா��தா�, நா�� அவ� ‘�����’ ஒ� காரண�.

எ�ைன அவ� ‘�ேரா�’ எ�� ���யத�காக நா�

கவைல�பட��ைல . மாறாக ம���� அைட�ேற�. எ���

ஏ�ப�ட அ��னா�, மைன�ைய ெவ��தவ�, இ�ேபா� எ���

ஏ�ப�ட ெவ���னா�, எ�ைன� ‘ப�வா���’ ேதாரைண��

ைச�கால��ப� ‘கா�ப�ேஸஷ�’ ெச�� ெகா��� வைக��

மைன��� �� அ�ைப� ெபா�வா� எ�� என�� ந���ைக

ஏ�ப�����ற�. இதனா� ப��ப�யாக ேகாபால� மைன�

���ள ேமாக�� மைற����� எ��� ந���ேற�. ஒ�



ேவைள இவ� இயலாைமைய அ��� அவேள ஒ����

ெகா�ளலா�.

அவ� ந�ைம�காக, அவ� பா�ைவ�� நா� �ேரா�யாக

�ர�தரமாக இ��க �����ேற�. அத�காக, அவ� க�த�����

ப�லாக, அவைன வைசபா�, க�டப� ��� ஒ� க�த� எ�தலா�

எ��� ேயா���� ெகா�����ேற�.

த�க���� த�பாக எ���� ெகா�வா�. எ�ன ெச�வ�? �ல

தவ�கேள �ல ந�ல கா�ய�க���� த��களா��றன. ஒ�

ந��� ஆ�மா��காக, அத� உட�ைப� ப��ட

ேவ��யதா�ற�.



���தன�

வ�ணார�ேப�ைட’ எ�� ெசா�லா��, ‘வ�ைணய�ப�’ எ��

எ��தா�� அைழ�க�ப�� அ�த� ப����, ���� ����

��யாத அ�த ெத�����, ஒ� ெடல�ேகா�ைப ைவ���

பா��தா�, வாச� ெப�தாக� ெத���. உ�ேள ேபானா�,

சாைலக�� கழ��ேபா� �ட���. ‘ச�ேபா� ெபா��க�’ மா��

பல ெபா��க� ெத���. அைவ ���தன�கார�க�

ெகா������ ��க�.’ இ�ப� இ�ப� இ�ப�ைத��

ெபா��க�. வாச� ஓர��� ஒ� க���‘. அத� கத� த�யாக

எ�ேகேயா �ட���. ேபா�றவ�க�, அைத எ��� வாச��

ெபா���, ைக�� ெகா�� ேபா�� ’ப�க�ைட’ அைணயாக�

ெகா��� ���த ேவ���.

இ�தைகய ெபா�� ��க��� ம���� ஒ� ���

கா�ப����, அத��� அழகான ஒ� ��ன ��� இ����றன.

அ�த ����� மா� உ��. மா��� பா�க� உ��. அ�த

பா�க��� ��� பா��தா�, ெபா�� 



��க���� எ�ன நட��� எ�ப� ெத���. ெசா�ல�ேபானா�,

அ� �ஐஏ’ பா��� க�ட�ப�ட பா�க� மா�� ெத��த�.

மாைல ம� ஆறா���ட�. மைழ ேமக� ���த

ைம����� �ரைல ைவ�ேத அைடயாள� காண����.

கா�ப��� ������ �ள�� எ��� ெகா����த�. ேர�ேயா

ஒ����ெகா����த�.

அ�த ���� ஓ� ெவ��ச���, அ�சைல உ�பட நாைல��

ெப�க� ேப�� ெகா����தா�க�. அ�சைல�� இ�ப��

��� வய�����. இதர ெப�க�� இ�வ� �ழ�க�.

அ�சைல, ஒ�ெவா�வ�ட�� ேக�� ேக��, ப�ைல 

வரவைழ��� ெகா����தா�.

“ஆமா… இ���� பய �யாபார��ல எ�மா�கா� ����?”

“இ�த மைழல… எ�லா� பய�� அ������… ேரா�ேமல

�����ேத�… ேபா�� லா��கார� எ�ைன��, பய�ைத��

வா����� ��டா�… க�ைட�ல �றேவ�க��� …. ஏதாவ�

வா�ல �����தா �����பா�… கா��ல…. நாள�� ப��

க�ட��. யா���ட ேக��ற��� ��யல…. படா ேபஜா�

ெபாழ��…”

“நா�… ெகா�ச� த�ேற�…. ஒ� வார��ல த���….” ’



‘� மகரா�யா இ��க��…. எ���� உ� ஆ��ைடயா�

��ட ெசா���� தா…’’

அ�சைல இ�ெனா����ட� ேப�னா�.

“எ�ன… ராமா�கா… எ�ப� இ��� உ�ேனாட ெபாழ��?”

"மைழ கால��ல ���க ந�லா ����… இ���� ��ப�

வ�ட� ���ேன�….. இ��� இ�ப� வ�ட� ���னா…

அ�ப� வ�டல கைட�� �டலா�… இ�த பாழா�ேபாற பா�

இ��� ஒ� ம� வைர��� ைல� �டமா�டா�….’’

’’ஆமா….. இ��� ஏ� ெம�� ேபாடல …. இ����டா

�டேவ��ய� தாேன…"

“அ� ம�த ��ல… இ�த ��ல….. ஆறைர ம���

��னா�…. தைல�ழா ��னா��…. ெம�� ேபாடமா�டா�….”

“வா�க எ�லா�மா ����கார�மா��ட ேக���

பா�ேபா�….”

‘’அவ தாடைகயா�ேச.’’

" அவ தாடைகயானா…. நாம ���பனைகயா��டா ���.’’



அ�சைல�ட� எ�லா ெப�க�� ேச��� ���தா�க�

����கார அ�மா�ட� ைல�’ ேபா��ப� ேக�பத�காக,

அ�ேம� அ� ைவ�� நட�தா�க�.

அ�த �����, இர�� “கென��க�”. ���தன�கார�க�

ெபா��க�� எ��� ��சார ப��க�� ‘���’ (அதாவ�

ெம��) ����கார� ���� இ��த�…. ஆறைர ம���

��னதாக ெம�� �ழா�. இர�� ஒ�பதைர ம���, யா�

எ�ன ெச�� ெகா����தா�� ச�, ெம�� ஆ� பா���. இ�த

மர�� ஒ� மா�தைல ஏ�ப���வத�காக அ�த� ெப�க�

அ�சைல�� தைலைம�� ����கார அ�மா�ட� ��

ேபானா�க�.

����கார அ�மா���, நா�ப� வய�����. பா�க���

நட�கமா�டாம� நட��ெகா����தா�. க���� இ��த

நைககைள� பா��தா�, ���ப� ெவ�கேட�வரேன

ெபாறாைம�ப�வா�.

அ�ணா�� பா��த அ�சைல� ேகா��ைய, அவ�

அல��யமாக� பா��தா�. அவ�க�ட�, அவ� ேப�வ�

�ைடயா�. அ�த ���� �மாரான ெபா��� வா�� ம�ைக�

கைட அ�ணா�� ெபா�சா��ட��, அேத மா�� இ�ெனா�



ப���� வா��, ‘ந�ஸ�மா’ எ�� அைழ�க�ப��

ஆயா�ட��தா� அவ� ேப�வா�.

அ�சைலதா� தய��� தய��� ேப�ைச� �வ��னா�.

‘’����கார�மா… ஒேர இ��டா ��… ������ேள எ�

எ�க������ ெத�யல… சைம�க��… ைல� ���மா…’’

����கார�மா அவைள, அல��யமாக� பா��தாேள த�ர,

ப�ல��க��ைல . பழ �யாபார ஆயா�� ேக��� பா��தா�.

‘����கார�மா….. இ�த �ய�யால ஒ��� ��யல…

அ��ன பய�கல… த�யா ���க��… ைல� ���மா…’’

“����கார�மா� ‘��டா�’. அவ�க��� ப�ல��காம�,

அல��யமாக, த� அைற��� �ைழ�தா�. ‘ெம��’ ேபாட�

ேபா���பதாக �ைன�த அ�த� ெப�க�, ெவ��ச���காக�

கா�� ��றா�க�. �ற�”வா�க…. அவ ������ேளேய ேபா�

ேக�கலா�" எ�� அ�சைல ெசா���ெகா�ேட ப� ஏ�னா�.

இதர நா�வ�� ��ெதாட��தன�.

’’யா� அ�?"

’’நா�கதா�மா …."



“எ��� வ���க?” ’’ைல� ���மா… ஒேர இ��டா ��."

“இ� எ�ன� ���ச�ட�… இ�ேபா ம� அ�சைர தா�

ஆ��… ஆறைர���தா� ைல��…”

"ைல�� இ��கேத… இ��ட ���ற����தா�மா…. இ�ேபா

ெக��யா� இ�����…’’

“அ�சைல… �ணா கலா�டா ப�ணாத… ைல�ட �ட

��யா��னா �ட ��யா�தா�…. ��மா…. ெதா�ட வ��க

க�தாத ….. ப�ேய� வ�த அள��� உ�க���� ைத�ய�

வ���டா ….’’

“உ� ��ல ம��� ைல�� எ�ய��….. எ�க ��ல எ�ய�

�டாதா… � ெச��ற� நாயமா�மா…’’

"எ�ன� ப�ண ��கற இ�ேபா ?… ைல� �ட ��யா�….

இ��க இ�ட���தா இ�… இ�ல�னா கா� ப���…’’ 

பழ�கார ஆயா, இைடம��தா�. ‘’அவ �பர��லாத ெபா��

…. அ�யாதவ…. ெத���� ெத�யாம ேப�வா… க���காத�ம…

ஒேர இ��டா �ேத�� ெசா�ற��� வ�த�…. ம�தப�..

ஒ����ல…’’



“எ�ன ஆயா… ��� அவ� �ட ேச������� வ���ட…

இ�த ��ல ���… அ�� வ�ஷமா ��ேய… �ேய… நாய�த

ெசா��… எ�ேபாவாவ� ஆறைர�� ��னால ைல�

�����கமா…’’

“இ��டா�ேத�� ெசா�ேனா�….’’ ‘’��க ெகா���ற ��ப�

�பா�ல இ�ப� ைல� ��டா ஆ��யா� �டேவ��ய� தா�…

கெர�� ��ல க��ற� யா�? இ�ேம இ�ப� ப�ேய�

வ���க�னா ….. நா� ெபா�லாதவளா��ேவ�…. அ�சல உ�

ரா���லா� இ�க ெச�லா� …. ேபசாம …. அ��த மாச�

ஒ�ணா� ேத� கா�ப���…’’

‘’ஏ�மா அனாவ�யமா ேப���க….. ைல�� ேக�ேடா�….

��யா����ேட… அ�ேதாட ���ேட�…. கா�ப�� ��

ப���� ஏ� அனாவ�யமா ேப�ற….’’

"ஏ��…. உ� ��ஷ� ேத�� மர� மா�� ஜா� ஜா���

இ���ற ைத�ய��ல ேப��யா…. எ�க��ேட�� ெரௗ��க

இ��கா�க�…’’

’’ெபா�மனா���க ேப��ல… ஏ�மா ஆ��ள�கள இ���ற?

ைல�� ���� ேக�ட���, ேத�� மர��ற; ெரௗ��கள

����ேவ�கற நாயமா…"



"ச� உ���ட ேப�னா… எ� ம���தா� ���…. அ��த

மாச� � கா� ப��யாக��…’’

’’�� மாச அ�வா�� ��ள�� ப�த மா�� ெசாைளயா

ெகா�����ேகா�….. � �ைன�ச ேநர��ல கா� ப�ற��� நா�க

ஆ��க�ல…."

’’உ�ைன கா� ப�ண ைவ�கல�னா எ� ேப� காமா��

இ�ல ."

‘’நா� கா� ப���டா , எ� ேப� அ�சைல இ�ல…’’

நா�� ெப�க��, அ�சைலைய இ����ெகா��

ேபானா�க�.

ஆறைர ம��� ைல� ேபாட�ப�ட�. அ�சைல�� கணவ�

ஒ�ப� ம��� வ�தா�. நட�தைத அவ�ட� ��னா�

அ�சைல. அவ� அவைள�தா� ‘ச�த�’ ேபா�டா�. ேப��

ெகா����ததா�, அவ� சா���வத�� ஒ�பதைர

ம�யா���ட�. அவ� த��� ைக ைவ��� ேபா�,

����கார�மா’ ெம��� ைகைவ�தா�. அ�சைலயா� தா�

��ய��ைல . ெவ�ேய வ�� க��னா�.



"எ�ன�மா ெபா�லாத �� வ����ேக…. ஒ� வா��ைத

ெசா����, ‘ஆ�’ ப�ண � �டா�?…. ஐய…. அவ� சா���ற

டய�தானா உன��� �ைட�ச�?’’

அ�சைல�� கணவ� ெவ�ேய வ�தா�.

‘’ஏ�ேம….. இ�ப� க��ேற…. ைல�ட ஆ� ப��னா

ப����� ேபாறா�க…. ெச�தா ��ேவா�.’’

����கார�மா�� கணவ��, வ��ைற� த��� ெகா��

ெவ�ேய வ�தா�. அவ� மைன�, பா�க��� ���ெகா��

‘ரா�ய ப�பாலன�’ ெச�� ெகா����தா�.

����கார�, வழ�க���� மாறாக சமாதான� ெசா�னா�.

‘’அ�சைல � ேபா�மா… அவ��� அ���ல…. அ��

ெக�ட �ேத�… ஒ� வா��ைத ெசா���� ஆ� ப��னா�

எ�ன?…. எ�ன�பா ரா�, ஹா�பா� ேவல எ�ப����?’’

‘’பரவா����க….’’

‘’ச�… � ேபா� சா���…. நா� ைல� ேபா�ேற�….’’

�ள�� எ��த�.



ம�நா�, அ�சைல, ���தன�கார ெப�க� ம����

கதாநாய� ஆ���டா�. நா�� நா�க�, ேக����னாேலேய

ைல� எ��� ��ட�. ����கார�மா��, அ�சைலைய� பா���

��னைக ��தா�.

அ�சைல�� மன� ேக�க��ைல. ����கார�யா���

எ�வள� ெப�ய மன�! ப�� ���க வ����கா�!

ெகா�சமாவ� க�வ� இ��க�ேம! அ�வள� ெப�ய ம�ஷ�

��னா�, அவ� ெபா�சா�ய அ�ப�� ேப����க� �டா�…. 

நா� அ��ல கனப�மாண ����ட�, பா�க��� ‘உலா’

வ��ெகா����த அவ�ட� அ�சைல ெம�ள ெம�ள ெச�றா�.

"ஐயா��� ெப�ய மன� ….. நா� அ�ப� க�த ….

ஆ���கார�மாவ… ஏடாேகாடமா ேப��ேட�… ஐயா தா�

ம���க��…’’

����கார� ’ ������ �ேழ ���ப�யாக� ���தா�.

"இ�த வலக��ல…. யா� எத�மா அ����� ேபாக�ேபாறா…

ஏேதா இ���ற வைர��� ஒ�வ��ெகா�வ� அ�ஜ�’ ப��

ேபா�� …. ேந����பா� இ���ைல…. அ�மா உ�ன�ப��

ேந���ட ந�ல�தமா�தா� ெசா�னா�க….. � , அவ�கள ச�த�

ேபா�ேட�கற�….. � ெசா���தா� என��� ெத���…’’



‘’அ�மா���� ெப�ய மன��க…. நா� வ�ேற�க…’’

‘’அ��ற�….. அ�சல ஒ� ��ன �ஷய�…. கா��பேரஷ�

பா��க வ�� எ�வள� வாடைக ெகா���ேற�� ேக�பா�க.

��யா�த� வ�ரா�க….. � வ��, ப�� �பா� ெகா���றதா�

ெசா�� …’’

‘’��க இ�வள� ெப�ய ம�சா இ��ைக�� நா� ம���

��ன ம�சா நட��ற� நாயமா? ��க ெசா�னப�ேய

ெசா�ேற�க… இ�த க��ஸு�� ம��� ஒ� தா��பா�

ேபா����க ஐயா…’’

கா��பேரஷ�கார�க� வ�தா�க�. அ�சைல உ�பட

அைனவ��, ��ப� �பாைய ப�� எ�� அ���� ெசா�னா�க�.

அ�ப�� ெசா��� ேபா� அ�சைல�� ம��� எ�னேவா

ேபா���த�. ����கார ஐயா�ட� ெசா��, க��� கத���

தா��பா��, பா�����’ ைல���, காவா’��� �வ�� ைவ��

�டலா� எ�� த�ைன� தாேன ேத��� ெகா�டா�.

கா��பேரஷ�கார�க� வ��ேபான அ�ேற ‘ைல��’

பைழயப��� ஆறைர ம����தா� எ��த�. ஒ�பதைர ம���

ெசா�லாம� ெகா�ளாம� ‘ஆ�’ ஆன�.



ம�நா� ஆ� ம��ேக மைழேமக ைம����, ெகா�க���

பற�த�. ����கார ஐயா��, அ�மா�� பா�க��� உலா

வ�தன�. அ�சைல ேபானா�.

’’அவ��� ைந� ���… ேசா� ெபா�க��… ைல�

ேபா��க…."

����கார�மா ஆ�ைத மா�� க��னா�.

“இ�தா பா�… இ�த ரா���தனெம�லா�… எ���ேட

வ���காேத….. இ�ட��னா இ�… இ�ல�னா ம�வா�யா

கா�ப���� ��…. � வ�ச ஆ��ல நா�க….. ேந��� ேந�

ேப�ற அள��� ��� வ���டா… த�ேத� �ேத�.”

’’நா� இ�னா ேக�ேட�… � இ�னா�மா…. ேப�ற… ைல��

���னா த�ேத� ��ேத��� க���ேய… ����கார அ�யா

�ேய ெசா��… அவ�க ேப�ற�… நாயமா…..?"

‘����கார�யா’ ��வா� மல��த��னா�.

‘’உ�ன… நா�� கவ������தா� வ�ேற�…. � நம���

ச��படா�… நா� ந�லவ��� ந�லவ�… ெபா�லாதவ���

ெபா�லாதவ�… ேசா�ேப���� ேசா�ேப�…. அ��த மாச�

��ட கா� ப��யாக��…’’



அ�சைல�� ஒ��� ஓட��ைல. ‘ேந����பா�

இ���ைல’ எ�� த��வ� ேப�ய ����கார�யா

அடாவ��தனமாக� ேப�வத� ெபா�� ��யாம� த� இ���ட

ெபா����� ேபானா�. கணவ� வர���, இர��� ஒ�ைற�

பா����ட ேவ��� எ�� அவ� இள ர�த� ெகா��த�.

கணவ� வர��ைல . ஒ� கா� வ�த�. அ�� ஒ� ஆ�

வ�தா�.

‘’அ�சல�கற� யா�?" "நா�தா��க…. ஒ�க��� எ�ன

ேவ��…’’

’’உ�ேனாட ��ஷ� ராம��கமா? ஹா�பா�ல ேவல

பா��றாரா?"

‘’ஆமா�க….’ "அவ� ெகேர�ல இ��� �ேழ �����டா�.

�டா��� அ��� ப������ ….. உ� ேபர� ெசா��ேய

�ல��������கா� . வா… கா�ல ெகா�� ேபா� ��ேறா�…

அ�சைல, �ேழ �ழாம� இ��பத�காக வ�தவ��

ைகையேய ஆதரவாக� ����� ெகா�டா�.

’’உ� ��ஷ� ேத�� மர� மா�� �றா�� அ�த பா�

ெசா�னாேள… ெசா�னாேள" எ�� வ����� வா���



அ���� ெகா�� �ள��னா�.

ப�ைன�� நா�க� ஓ������.

அவ� க� ��னாேலேய பல� அவ� ��ைட� பா��க

வ�தா�க�. அ��த மாத� அவ� கா� ெச�வா� எ�ற

அ�மான��� வ������, எ��கால ���தன�கார�க�

அவ�க�. ‘நா� ஒ��� கா� ப�ண ல….. ம�வா�யா ���க’

எ�� அவ�கைள �ர��ய��தா�.

அ�சைல, ஆ�ப����� �ற�ப��� ெகா����தா�.

"ஆயா…. இ����… � ெகா�ச� �றவாச� ெச���…. நா� 

இ�ெனா� நா��� உன�� ப���ேற�… டயமா���…..

அவ� கா����� இ��பா�’’ (ஒ�ெவா� ���தன�கார��

ஆ��� ஒ� காவாைய’ ெப���� க��ைஸ� க�� ��த�

ெச�யேவ���. இத�� �ைற வாச� எ�� ெபய�).

“இ�ேபா ேகா��ல ேபா�… ப�� க�ட��…..

ேல�டா��ேட. �னா��ய ேக���பா�… �னா�� இ�க வா�…

ந�ம அ�சைல�� இ���� �றவாச� ப���… உ�

ஆ��ைடயா எ�ப��மா ��…”

" அைத ஏ� ேக��ற ஆயா… கால எ��க��றா�க."



அ�சைலயா� அழாம� இ��க ��ய��ைல . இத���

�னா��, �றவாச��காக அ�சைல�� �ட�ப�ைத எ��தா�.

��ெர�� பா�க������ உ�ச�தா��� ����கார�மா

க��னா�.

"ஏ�… �னா��, �ட�ப�த �ழேபா�. அவ�கவ�க…..

�றவாசல…. அவ�கவ�கதா� ெச�ய��…’’

" அவ��� ஆ�ப����� ேல�டா��டா�மா…"

“ேல�டா ஆனா எ�ன, ஆகா�டா எ�ன…. அவளால ெச�ய

��யாதா�� ேக�… அ��ற�… � இ��� உ� வாடைகய

தரல… சாய�கால��ல வாடக வ�தாக��.”

����கார�மா, �னா��ைய ���கேவ��ய இட���

���ததா� அ�த வ� தா�க ��யாம� அவ� �ட�ப�ைத� �ேழ

ேபா�டா�.

அ�சைல ஒ� அ�ர ேவக��� �ட�ப�ைத எ��தா�.

ப�ைன�� ��ட�க�� �ைறவாசைல ���� ���, காவா��

ைகைய க��னா�. �ற� �ட�ைத எ���� ெகா��

�ழாய���� ேபானா�. மைழ� த��� ேத�க���, பாைன �த�க

அைத ெக��யாக� ����� ெகா�� ஒ� ெப� �� �����



ெகா����தா�. பல பாைனக� வ�ைசயாக ைவ�க�ப����தன.

அ�சைல �� ����� ெகா����தவ�ட� ெக��னா�.

’ராம�கா, என�� ெகா�ச� ��. ஒ�ப� ம���� �ற�

ேபானா….. ஆ�ப������ள �டமா�டா�க….. அதால ப�

தாள��யா�…"

ராம�கா பா� �ர��ய தவைலைய ������ ெகா��,

அ�சைல�� �ட���� இடம��க� ேபான ேபா�, ����கார�

�வ��க�கார�, ஒ�ப� தடைவ அ��த�. அ��த�ட�

����கார�மா�� ேவைல�கா� �ட�க�ட� �ேழ

இற��வா�. எ�லா� �ட�க�� ெவ�� வ���ட�’ ��க

ேவ���. அைரம� ேநர� ����கா��� �ட�க�

‘ெந�ப�ப��.’ அ��ற�தா� ���தன� �ட�க� �ழா�� ப�க�

தைலகா�ட ேவ���.

இ�த �ய��ப�, ����கார�மா�� ேவைல�கா�

�ட�க�ட� �ழாய��� வ��ேபா�, அ�சைல�� �ட���

த��� �ழ� �வ��ய�. பா�க��� ��� ப�பாலன� ெச�த

����கா�யா� தாள��ய��ைல .

"ஏ� அ�சல….. உ� �ட�த எ�… ஒ�ப� ம� ஆன��

யா�� �ளா� ப�க� வர��டா��� ெத�யா� …? ஏ� கமலா…



அவ� �ட�த எ��� �ர ���… ஏ� எ�ைம மா�….. ����

�ர� ேபா��… ஏ�� த�மா� மா�� ���ற….’’

ேவைல�கார� ெப� தய��� ெகா�� ��றா�.

����கா���� த� உ�தர� உதா�ன�ப��த�ப�வ� க��,

வ�� ���ய�. �ேழ இற�� �ழாய���� ெச�றா�.

அ�சைல�� �ட�ைத எ���, அ�� �ர�����த பா�

த��ைர� �ேழ ெகா�����, ‘ண�’ எ�� ைவ�தா�.

அ�சைல த�ைன மற�தா�. கணவ� க�� இ�லாம�

கா����பாேன எ�ற ஆத�க�, ெகா�த�ைம ேபா� �றவாச�

ெச�த ெகா�ைம. கணவ���� கா� ேபா� ��� எ�ற �� -

அ�தைன�� அவைள ஆ�ெகா�ட�. எ�ன ெச��ேறா� எ�ப�

ெத�யாம� ����கார�மா �� �ட�ைத எ���, �ரேபா��

��� த� �ட�ைத எ��� ைவ�க� ேபானா�. அைத� த��க

வ�த ����கா�ைய� த��னா�. அவ� ப��க��� ���� எழ

��யாம� த��தா�. ெந���� ேலசாக� காய�. அ�சைல தா�

அவைள� ��� ��டா�.

‘’எ�ைனயா…. அ����ட…. ஏ� கமலா…. அ�யா����

ேபா� ப���… ���ரமா ேபா� த�ேத� ��ட….’’

‘����கார�மா’ மா��பா� ேய�� ேபானா�. தைலைய� ���

ஒ� க��� ேபா��� ெகா�டா�. ேவ��ைக பா��த ��ட�ைத�



ெபா��ப��தாம�, அ�சைல �ட�ைத எ���� ெகா��

இ���ட����� ேபானா�. ‘பா��’ அ��ைய� கா���னா�.

கா� ேபா�டா�. ��ஷ��� கா� ேபா���ேம எ�ற அ�ச��,

அவ� கா����பாேன எ�ற ேவக��தா� அவ� ��தைனைய

ஆ�ெகா����தன.

பா�� க��ைய, ஒ� ��ண��� ைவ��, ��தாைன

ேசைலயா� ���ெகா�� கா�� ட�ளைர ஒ� ைக�� �����

ெகா�� அ�சைல வாச��� வ�த ேபா� ேபா�� வா� வ�த�.

‘’அ�சல�கற� யா�…’’

“நா�தா��க…. எ� ����கார��� எ��� ஆ��டா?”

‘’அெத�லா� �ேடஷ�ல வ�� ெசா�ேறா�…. � இ�ேபா

வ���ல… ஏ�…’’

"அ� ஆ�ப���…. கா����� இ���� சா�… நா� க��

������… வ���ேற�…’’

“ஏ�… ெபா�லாத வாயா�யா இ��ப ேபா���க….. �

��சய� அ�த அ�மாைவ க��ய ைவ��….. �����க�தா�

ெச�ேவ… ம�யாதயா� வ��ல ஏ��யா… இ��யா?”



ேபா��கார� ைக ேமேல படாம� இ��பத�காக அ�சைல

லா��� ஏ�னா�.

அ�சைல இ�ேபா� லா�க��� இ���றா�. அவ� கணவ�

அவைள� காேணாேம எ�� ஒ���ேபான காலா� உைத���

ெகா�����றா�. ’��ைட எ��கால ���தன�கார�க� பா����

ெகா�����றா�க�.

வாடைக இ�ேபா� நா�ப� �பா�. ேவ�மானா� ேபா�க�.



கமலா அ��றா
��யலைற��� �ழவ�, தைல�� பா� தைர�� பா�யாக�

த��ைர ஊ��� ெகா����தேபா�, அவர� எ�� வய��

ேபர� ெச�வ�, கதைவ இ���� ெகா����தா�.

"தா�தா , ���ரமா�� ���� ����க. மா��� ேஷா���

டயமா������ ம�� ெசா�றா�க….’’

�ழவ� கா�� ேபர� ெசா� எ�பட��ைல எ�றா�, அவ�

��யலைற� கதைவ அ��த ேவக��� எ��த ச�த�தா� காரண�.

அவ� �தானமாக ��ைக� ேத���� ெகா����தா�. ேபர�,

கதைவ ஓ�� ஓ��� ���னா�. ��மா���� ���ரமா�� ேபாக

��ய��ைலேய எ��ற ஆ��ர� ��தாக��, அ�மாைவ�

�����ப��த ேவ��� எ�ற ஆைச ச�தமாக�� கத��

ஒ���� ெகா����த�. கமலா ெபா�ைம இழ�தவளா�

ைக�க�கார�ைத� பா��தா�. ட�ப� ைபைய அ�����மாக

ஆ��னா�. அவ� ேவக���� ஈ�ெகா��ப� ேபா�, ைபய�

பலமாக� க��னா�. மகைன� பா���, “கத��� ேராஷ� வ��

உட��ட� ேபா��டா. அ��ட ேராஷ� தா�காம உட����.



ஆனா� ம�ஷ�க����தா� ஒ��� �ைடயா�.” எ�றா�.

அவ� ந�லவ�. எ�ைற��ேம மாமனாைர ேநர�யாக�

��டமா�டா�.

அவ� �ர� ��ற ேபாேத, ��யலைற��� த����

சலசல��� ச�த�� ��ற�. ைநயா�� ேமள� மா�� ஒ��த

கத�� ச�த�ைத��, �ழா�� இைர�சைல�� �� ேவகமாக

ஒ��த ம�மக�கா��� �ர� ெவ�ைம�� ��ைர மற�தவரா�,

�ழவ� அவசர அவசரமாக� ��ைட ைவ��� தைலைய�

ேத���� ெகா�ேட ெவ�ேய வ�� ஓ� ஓரமாக உ�கா�����தா�.

ம�மக� கா�, ஒ� த��� ேசா�ைற� ேபா�� ேவகமாக�

தைர�� ைவ�தா�. �ழவ� ேசா�ைற� �ைச�தா�. உ�� ெகா�ச�

�ைறவாக� ேதா��ய�. ேக�க �ைன�தா�. �ற� அ�த

�ைன�ைப� ேசா��டேனேய உ�ேள ����னா�. அவ�

ேப�ைச� ேக�� உ�ைர ��� அள��� ேராஷ� இ�லாத தன��

உ�� எத�காக எ�� த�ைன� தாேன ேக��� ெகா�டா�. த���

இ��த இர�ேட இர�� ��� உ�ைள��ழ�ைக ஒ���

ைவ�தா�. அவ��� ஒ��வரா�. வா�� ேகாளா�. இ�

ேபாதாெத�� �லேநா� ேவ�. ஒ� சமய� டா�ட� அவைர�

க�ைண��ழ�ைக� ேச���� ெகா���ப� ��னா�.

மக�கார�� ஆைண�ப� அவ� ஒ�நா� க�ைண��ழ�ைக,



பா�� ேதாைல உ��காமேல சைமய� ெச�� ேபா�டா�.

வாெய��� எ��ச�. ஆனா� ம�நா� வ�� ச�யான�.

ம�வார�� கணவ�� க�டாய��� அவ�

க�ைண��ழ�ைக� சைம�தா�. அ�த� சமய��� ேபர� ெச�வ�,

’’ம��, இ�ைன�� ������ ேபானா ��ச� ெவ�ேயதா� ��க

ைவ�பா�க. ��க என�� இ��� �ர� ப�ணல. நா�

ேபாகமா�ேட�," எ�� ஆன�தமா�� ப��� பா�னா�.

’’நா� எ�னடா ப�ற�? இ�த ��ல ெர�� வைக� �ழ��

ைவ�க ேவ��ய����. அ��ேக ேநர� ேபாதல. உன�� எ�ப�

�ெர� ப�ண ����? க�ைண��ழ�� இ�லா�டா ெச�தா

ேபா��வா�க?"

க�ைண��லாத அ�த வா��ைதைய� ேக�ட �ழவ��

வா���� அத� ெபயைர� ெகா�ட அ�த� �ழ�� இற�க

ம��த�. ம�மக�ட� உட�� �கமா���டதாக��, க�ைண

ேபா�� எ��� கல��ய க�கைள� தா���� ����டா�.

�ழவ� இ��� சா���� ���க��ைல . கமலா ைககைள

ெந��தா�. இ�� ��மா���� ேபான� மா��தா�.

க�யார�ைத� பா��தா�. �ழவ� த��� �த����� உணைவ�



பா��தா�. அவ� மக��� �ஷய�கைள அ�வ�� ஆ�வ�

அ�க�.

“ம��, அ�த� ��மா�ல ஃைப� இ���மா?”

‘’��� ஏ�டா எ� �ராணைன வா��ற? �த�ேல

சா�பா�ேடாட நட�கற ைப��’ எ�ேபா ������ பா��ேபா�.

தைல�� ஒ� நாளாவ� ச�யான டய��� ேபாக ���தா?"

“டய� ஆ�� ம��,”

’’உன��� ெத��ற�. எ�லா����� ெத�ய�ேம. இவ�

எ��காக ெவ�ேய ேபாக��� �ைன�ேச கா�ய� நட���ேபா�

நா� எ�னா�த ப��� ெதாைல��ற�?"

�ழவரா� ேம�ெகா�� சா��ட ��ய��ைல. சா�பா�ைட

ைவ����டா�, ‘எ���� �ைற�ச� இ��தா�� ேராஷ����

ம��� �ைற�ச� இ�ைல,’ எ�பா�. அ�ல�, ‘இ�ேக எ�ன

ெகா��யா �ட���. ேபா�� ேபாேத ேபா���� ெசா�ற�’

எ�பா�.

எ�ன ெச�வ� அவசர அவசரமாக� சா���டா� ெநா��க�

��� �� வய� வாழேவ�டா� எ�� அ�த எ�ப� வய�

�ராண�, உணைவ உ��ைட உ��ைடயாக� ���� உ�ேள



ேபா��� ெகா�ட�. ��க�ைத� ேபா�, ேசா�� ெதா�ைடைய

அைட��� ெகா�ட�.

��க�ைத� க��ரா��, ெதா�ைட��� ���ய உண��

க��ைய� த��ரா�� க��� ெகா����தா�.

க�யார��� ெப��ல� ேபா� ஆ�ய ைககைள ைவ���

த�ைட� க��னா�. “ைக கா� எ�ன ���தா ேபா��, எ���

த�ைட நா� க�வற���?” எ�� ஒ� நா� ம�மக� கா� �வைர�

பா����ெகா�� ெசா�னைத� ேக�ட����� அவ�தா�

த�ைட� க��வா�. அவ�, அவ� சா����� ெகா������

ேபாேத ேபா���கலா�. எ�றா��, த�ைட� க�வாத அவ�,

அ�த� த�ைட எ��� சைமயலைற�� ைவ��� ������,

சா�ைய� ெகா�� ேபாவ�� ஒ��த ���� அைட�தா�. க�

ம�கலான அவ�ட� எவராவ� ேப��� �ர� ெகா���� சா���,

த�ைட� ����ெகா�� ேபானா�, அவ� இ�ெனா�

ஈய�த���� எ�ேக ேபாவா�?

த��� ெக�ட இ�த �வகார� ���த�� �ழவ� ஒ�

�ைல�� சா��தா�. கமலா, ெவ�ேய �ட�த ஈ�ேசைர எ���

ெப������ ேபா��� ������, சைமயலைற��

ெதா�க��ட �ற�, ைபைய��, அைத� ���ய ைகைய��

���ெகா�� ெவ�ேய�னா�.



இ�த� �ழவ��, எ�ேலாைர�� மா�� ஒ� கால���

இைளஞனாக�தா� இ��தா�. ஆனா� அேத எ�ேலாைர�� மா��

‘க���காம�’ இ��காம�, அ�ைன த�ைதைய, மைன��கா�

எ�ப�� பராம���றா� எ�பைத� பராம���� ெகா����தா�.

ேபா�மான அள� இ��த �ல�ல�கைள� கவ���� ெகா��,

ஒ� �யம�யாைத ம�தராக�தா� �க��� வ�தா�.

ஒேர மகைன� ப��கைவ��, அவ� ���� ���தன�மாக

இ��பைத, �ராம��� இ���ெகா�ேட ஆன�தமாக� பா����

ெகா����தாேர த�ர, அ�த மக� த�ேனா� வ�� த���ப�

ேக�டேபா� த��� க��தவ�தா� இவ�. ஆனா� மக� வ��,

“அ�பா, ெம�ரா�ல ஒ� �ளா� வா�����ேக�. ந�ம ெசா�ைத

��� ஒ� ல�ச� �பா�ல ஒ� �� க��னா� வாடைக �ைறய

வ��. என��� வா�கற ச�பள� க��ப� யாகேல,” எ��

ெசா�னேபா�, அவ� ���ய இட��� ைகெய����

ேபா����டா�.

வய� எ�பைத� தா��ய��, அவரா� எ��ேம இயலாம�

ேபானேபா�, மக�கார� த��ட� வ�� த���ப� ேக�ட��,

ெப�ற மக� ம��� தைல ைவ��, ேபர� ��ைள�� க�ன�ைத

வ������ ெகா�ேட உ�ைர�ட ேவ��� எ�ற பாச���

வ�த பாமர� இ�த ��யவ�.



ம� இர�டா� ��ட�.

ம�மகைள��, ேபரைன�� காேணா�. ��மா எ�ேபாேதா

�����பா�கேள! இ��� ஏ� வர��ைல ? ஒ� ேவைள

ஏதாவ� கா� ேமா�����ேமா? நைகைய� ���வத�காக�

க��ைத …. அட� கட�ேள, இ��� ஏ� வர��ைல ? �ழவ�

�ைலெகா�ளாம� த��தா�. வாச���� வரா�தா���மாக

நட�தா�. ேபர� அ�ப�� ர�த ெவ�ள��� �ட�ப� ேபால��,

ம�மக� மய�கமைட�� �ட�ப� ேபால�� ஓ� எ�ண �. அவ�

உட�� �ய��த�. உ�ள� ���ய�. கட�ேள, எ�ைன எ����

ெகா�, எ� ��ைளகைள �����…..

��ெர�� கதைவ� த��� ச�த� ேக�ட�. அவ�

ச�ேதாஷமாக� ேபா�� கதைவ� �ற�தா�. இர�டாவ� ெத��கா�

ஒ��� �ரச�னமானா�. ‘’கமலா இ��� வர�யா?" எ��

ேக�டா�. வர��ைலேய எ�ற ஆத�க அ�நய��ட� அவ�

ைகைய ஆ��னா�.’’அவேளாட அ�பா இ�ைன�� மாயவர��ேல

இ��� வ�றா�. ��மா ��ட�� �ேடஷ���� ேபாக����

அவ� ெசா�ன� இ�ப�தா� ஞாபக� வ��," எ�� ெசா���

ெகா�ேட அவ� ேபானா�. 

�ழவ���� ேபான உ�� ���ப வ�த�. ம�மக�� ேபர��

ப��ரமாக இ���றா�க� எ�ற எ�ண�, பய�ண�ைவ�



�ர��ய�. பய�ண�� ேபான��, ப��ண�� வ�த�. ேகார� ப�.

இ�ேநர� எைதயாவ� ஒ�ைற� சா������பா�. ம�மக�

வர��ைல .

ம� ஆறா���ட�.

ப� �ழவைர� ��ற�.

அேதா இேதா எ�� ஏ� ம���, கமலா, த� த�ைத�ட�

வ�� ேச��தா�. அவசர அவசரமாக அைறைய� �ற��,

ஈ�ேசைர� ெகா��வ�� ேபா��� ெகா�ேட, ’’இ�ல

சா����க�க அ�பா," எ�� ெசா�����, ஒ� நா�கா���

உ�கா��தா�. அவ� த�ைத ராமநாத��� அ�ப� வய�

இ��கலா�. �ழவ�ட� ேப�னா�. ஆனா� அவ���� ப� வாைய

அைட����பைத, அவ���� ேபச ���ப��ைல எ��

ேவ��தமாக எ����ெகா��, மக�ட� ேப�� ெகா����தா�.

ம� எ�டா� ��ட�.

கமலா இ��� சைமயலைற��� ேபாக��ைல …. �ழவ�

வ��ைற� ����� ெகா�டா�. அவேளா, "��க ஏ� ேதாைசைய

அ�ப�ேய வ�����க?’’ எ�� த�ைத�ட� ேக���

ெகா����தா�. �ற� இ�வ�� மாைல�� தா�க� சா���ட

ஓ�ட�� தர�ைத� ப���� ஜனதா சா�பா� ப���� ேப��



ெகா����தா�க�. �ழவ�, வ����, இர�� ைககைள��

ைவ��� ெகா�டா�.

ஒ�வ�யாக ஒ�ப� ம���, கமலா சைமயலைற���

ேபானா�. �ழவ� அ�த அைறைய�� அவ� நடமா�ட�ைத��

பா���� ெகா����தா�. ���த வ�����, ஆ�� ைககைள

அைண��� ெகா��� ஆ�த� ெசா��� ெகா����தா�.

ப�� ம��� உண� ப�மாற�ப�ட�. “வா�க�பா,” எ��

த�ைதைய� க�ய� க�ய� ெசா�� ���, மாமனாைர� த����

உ�கா��ப� எ�ய எ�ய� பா��தா�. ‘’உ�க���� ைப��

இ���ற�னாேல க�ைண� �ழ�� �ழ�� வ�ேச�. ��

அ�கமாக� ேச�����ேக�. காறா�’’ எ�� த�ைத�ட�

ெசா�னா�.

ராமநாத��� நா�� நா� ராஜேயாக�. மக�ட��,

ேபர�ட�� பக�� ெவ�ேய ேபா���வா�. இதனா� �ழவ�

�ல சமய� ப��� �ட�க ேந��த�. அவ�க� ெவ�ேய

ேபா��ேபாெத�லா�, அ�த ஈ�ேச� உ�ேள ேபா����.

ஒ�வ�யாக அ�� காைல�� ராமநாத� ஊ����

�ற�ப�டா�. மக� ெச�� ெகா��த இ���� ப�ட�கைள ஒ�

ைப�� ேபா�� ைவ��� ெகா�� அ�� ஒ�ைற� �ழவ���



���னா�. அ�ேபா�தா�, இ�ப��ப�ட ஒ�� ����

உ�வா����பைத� ெத��த �ழவ� ேவ�டா� எ�� ைசைக

ெச�தா�.

மக�கா� க�ேவா� த�ைதைய� பா��தா�. ’உட�ைப

ஜா��ரைதயா� பா������க அ�பா. ஏ�கனேவ உ�க���

ைப��. இ�ேபா வாத� ேவறயா?"

’’உட���� எ�ப� இ��தா� எ�ன�மா! ���ரமா

ஆ�டவேனாட ேபா�� ேச���ட��."

“எ�ன�பா இ�ப�� ேப���க?”

“ஒ���ட ெசா�லாம� யா���ட அ�மா ெசா�ற�? இ�த

நாேல நா�தா� நா� இ�த வ�ஷ��ல வா��த உ�ைமயான

நா�க�. ஊ���� ேபான�� நரக�தா�. உ� அ���கா�

ஒ�நா� �ட வ�றார� ேசா�ேபாடமா�டா�. ெத� நாைய நட��ற

மா�� நட��றா. உ� அ�ண�, எ�ைன�காவ� ஒ�நா� என��

ந�ல பலகார� வா���� வ���டாேபா��. அ�ைற�� ����

அவ��ட ேவற சா��� ச�ைட��� ேபாவா�. எ�ைன��

சாைடமாைடயா�� ���வா�. நா� உ�ேராட இ��கறேத

த���மா .”



ராமநாத�� க�க� கல��ன. கமலா அ�ேத ��டா�.

“இ�ேகேய இ��க�பா. உ�க� ராஜா மா�� கவ������ேற�.”

ேகவ���ைடேய ��னா�. ராமநாத�, மக� ��ைக�

ெச�லமாக� த������ ேபா���டா�.

அ�� ம��யான� சா�பா� ஆக��ைல . கமலா���

அ�வத�ேக ேநர� ேபாதாததா�, சைமயலைற��� அவளா�

ேபாக ��ய��ைல . எ�ப� இ��த அ�பாைவ, அ�த �ேத�

அ���கா� இ�ப� நட������றா�! அவ� உ��ப�வாளா?

வ�றார� ேசா�ேபாட மா�டாளாேம! சாைடமாைடயா��

���வாளாேம! அ� பாத�! ஒ� அ�ப���� இ�மா�� வராம�

ேபாகா�. �ைன �ைத��றவ� �ைனைய அ���� தா��

ஆக��….

அ���கா�ைய மன��� ச���� ெகா���, �ல சமய�

த�பா���� உர�க� ெசா��� ெகா���, அ��ெகா�ேட

இ��தா� கமலா. அதனா� ம� பக� இர�டா��� �ழவ���

எ��� �ைட�க��ைல .

கமலா இ��� அ�வைத ���த��ைல.

�ழவ� ப� தா�க ��யாம�, வா�ேப��� �ழாைய� �ற��

த��ைர� ����� ெகா�����றா�.



ஞான�ப�ணாம�

மாைல� ெபா��.

��றால மைல� ப���� ��ட�த�ட உ��� ப��. ெச�பகா

ேத� அ��, யாேரா த����ட� ேபால, ஓல��ட� ����

ெகா����த�. அ�த ஆ��ர��� ஆறாக மா�ய அ�� ��,

பாைறகைள� ���� ��வ� எ�� ��மா��த�ேபா�,

மைலைய� ����� ேவக���, ��ேநா��� பா���

ெகா����த�. அைத ர���� ெகா����ப�ேபா�, ைமனா�க�,

க��சா� ���க�, ���க� ஆ�யைவ ��ட� ��டமாக

உ�கா����, �ற�கைள இேலசாக அ���� ெகா���

ப��ைச��� ெகா����தன. �ல பறைவக���� காத� ேவ�

வ�� ��ட�.

��ெர�� பறைவக� ������ ெகா�டன. மைல மக��

உ�� �� ேபா� அட����. அ��தமாக�� அைம����த

மர���ய��, �ர��க�� பய�கரமான ஒ�, அ��

ஓைசைய�� ���ய�. �ர��க�ட� சமாதான சகவா��

நட��� அ�த� பறைவக� �ட� பய�� ேபா�, பற�க�



ெதாட��ன. �ைள��� �ைள தா�� �ர��க� இ�ேபா�

மர���� மர� தா�� ெகா���, அ�ப�� தா�� ���த

ேவக��ட�, எ�லா� �ர��க�� வ���றனவா எ��

ச�பா����ெகா����ப� ேபா� ����� பா����ெகா���

ஓ� வ�தன.

ஏற��ைறய இ�ப�ைத�� �ர��க� இ����. ப���

ப��ர�� �ர��க�� வ���� ���க� ‘��ெகன� �����

ெகா����தன. வ�த �ர��க� வ��ைக� தைலேபா� ெமா�

ெமா�ெவ����த ஒ� ����, இர�� கா�கைள��

ெச���தாக ைவ��� ெகா��, ைககளா� கா�கைள� �றா���

ெகா�� உ�கா��தன. ஆனா� அவ��� க�க� ம���, ச���

ெதாைல����த ஒ� ப��ைய� ��ெயா� பா��தன. அ�தைன

பய� �ரா����� தைமைம� �ர��, இதர �ர��க� இ��த

இட���� ேமேல, �தான��ட�, அேத சமய�, நாலா ப�க��

க�ைண� �ழ��� ெகா�ேட உ�கா��த�. அத� ப�ட��

ம����, இதர ைவ���க��’ அத� அ��� ேபா�

உ�கா�வத�காக, ேமேல ேபாக� ெதாட��ன. ஆனா�

க�ணாள�� ���கமான பா�ைவ ேவ� எ�ேகா இ��பைத�

���� ெகா��, அைவ இ��த இட��ேலேய ���� அம��தன.



எ�லா� �ர��க�� தைலைம� �ர�ைக� ெப��த��ட�

பா��தன. அ�, சாதாரண� �ர�ைக �ட� ச��� ெப�ய�.

‘�ர��� ���’ அ�கமாக இ�லாத� ேபா� எ�ேபா�� க��ரமாக

உ�கார� ��ய�. தைல��, ���ேதா� �ற��� அட�����த,

ப���� ெம��ய ���க�ைற ��ட� ேபால� ேதா��ய�. அ�,

காைல மட�� ைவ����த �த�, ��மாசன� ேபால��, ைகைய�

���� ைவ����த லாவக�, ெச�ேகா� ேபால�� ேதா��ன.

�ர��க�, ெம�ல ெம�ல� பய��� ��மான������

��ப�டைவேபா�, த�கைள உ���த தைலைம� �ர��ட�,

���றமா�� ேபா� வாைல� ���ன. அ�தா�, �ர��ன�

தைலைம��� ெச��� அ�ச�. தைலைம� �ர�� ப�ற�ற ேயா�

ேபா�, �ரைஜ - �ர��க�� வா��ைத��, வண�க�ைத��,

ேதைவயான அள���� �ைறவாக அ��க��ப�ேபா�

தைலயா��ய�. எ�லா� �ர��க�� வாைல� ���யப�

���றமா� நட�� அ�ச� ெச�த ேபா� வாளா���த ஒ� த��

�ர��, ��ன� இதர �ர��க�� அ����த���� பய��,

ேவ�டா ெவ��பாக� த� வாைல� ��க ேவ��ய அள����

��காம�, ��னா� நகர ேவ��ய அள��� நகராம�, ‘கடேன’

எ�� அ�ச� ெச�வைத , தைலைம� �ர�� கவ��க�

தவற��ைல . �த�� அத��� �ன� ெபா��ய�. அைத�

ெகௗ�� க���, ��ட������ ெவ�ேய�� �டலாமா எ��



�ட �ைன�த�. ��ன�, ��ைனய தைலைம� �ர��� தளப�

ேபா� �ள��ய அ�, ‘இ�வளவாவ� ெச��றேத’ எ��

த�ைன� சமாதான� ப���� ெகா�ட�.

�ர��� ��ட�, தைலைம� �ர����, அ�� அள��� ��

அ�ச� ெச�த�� ஓ� அ��த���த�. இ�ேபா� கா�த�ேபா�

எ�ேபா�� கா�க ேவ��� எ�ப� அத� ெபா��. ெசா�ல�

ேபானா�, அைவக��� ெமா�வள� இ�����தா�, ம�தைன�

ேபா�, தைலைம� �ர�ைக� ேபா�� ஒ� க�யர�கேம

நட�������.

ஒ� ம� ேநர���� ��னா� -

��ய� ��யலாக ம��� �ட�த மர�ெதா���� ஓர���

இ��த ஓ� ஆலமர��� ஒ�ேசர அம���, அத� பழ�கைள இ�த�

�ர��க� ��� ெகா����தேபா� எ�த�தமான ச�த�ைத��

எ��பாம�, ஒ� ���ைத மர��ேல� வ�வைத, இதர� �ர��க�

பா��க��ைல . தைலைம� �ர�� பா�����ட�. உடேன

பய�கரமான ஒ�ைய எ���ய�. அ� உ���� இ��ததா�

இ�ெனா� மர����� தா�, எ��� த�����கலா�. இதர�

�ர��க� ெமா�தமாக� த��வ� க�ன�.



அத��� மர� இர�டாக� க�ணா�� இட����� ���ைத

வ�� ��ட�. ெத��� ப�க� வ����பாைற. தாவ ��யா�.

�ழ��� ப�க��, வட��� ப�க�� ப�ள�தா��. �ழ��யா�.

அைவ தாவ���ய ஒேர ஒ� ப�க� ேம��� ப�க�தா�. அ�ேக

���ைத.

இர�� �ர��க� �ைட����டா� ���ைத ம�றவ�ைற�

��ெதாடரா� எ�ப� �ர��க��ேக ெத��த �ஷய�தா�.

இ����� அ�த இர�ைட�� இழ�� ���� த���பைத,

தைலைம� �ர�� ���ப��ைல . மரண��� உ�� ேபா���த

அ�த உ�சா�� ெகா������, அ� ச��� �ேழ இற��ய�.

எ�லா� �ர��கைள�� ஓ� அத�ட� ேபா��, த� ப�க�

வரவைழ��, அைர வ�டமாக ��க� வ���� ெகா�ட�.

���ைத எ�த இட��� பா��தா�� அைத வைள��� க���

�டலா�. �… �… �…’ எ�ற அ������ �ர�ட�, தைலைம�

�ர�� �ழ�க��டைத� பா��த ���ைத ��� ேயா��த�. அ�

ஒ� �ட����ைதயாக இ��க ேவ���. �ர��க� எ�ப��தா�

��க� அைம�தா�� பா��ற ேவக��� பா���, ���ற

ேவக��� ��டா� அவ�றா� ஒ��� ெச�ய ��யா� எ�பைத

அ�யாத ஜ�ம� அ�. அேதா� ஏ�கனேவ கா�� நா�களா�

வைள�க�ப��, எ�ப�ேயா த���� வ�த அத�ட�, அ�த

அ�பவ� ேப����க ேவ���. ஏ�ய ���ைத, �ேழ இற��,



���� ஏறலாமா எ�� பா��த ேபா�, �ர��� ��ட���

��ன��� ��ற தைலைம� �ர�� ���ைத ேம� பாய�

ேபாவ�ேபா� ப�ைல� க���, காைல� ���, ைகைய ஆ��,

‘பா��சா’ ப��ய�. இைத� பா��த ���ைத, அ�ேக���த ஒ�

�ைக� ப�கமாக நட�க� ெதாட��ய�. அ�த� சமய�ைத�

பய�ப���, எ�லா� �ர��க�� இ�ேக வ����டன. த���த

ம������ ����� நட�� த����த தைலவ��� அ�ச�

ெச���� ெகா����தன.

�ர��� �ரைஜக�� அ�ச�ைய ஓரள� ர����

ெகா����த தைலைம� �ர����� ��ெர�� ரா�ய ப�பாலன�

�ைன��� வ�த�. வழ�கமாக� தா�க� வா�� அ�த� ப����,

���ைத எ�ப� வ�த� எ�� ேயா���� பா��த�. ���ைத,

�ைகைய� பா���� ேபானதா�, அ� அ�� �ர�தர வாச�

ெச�ய� ெதாட����ட� எ�ப� �லனா�ய�. ஒ�ேவைள

�ைக�� ேம�� ஓ�� ���ைதக� இ��கலா�. எ�ப�

வ������? தைலைம� �ர�� ஒ� மர��� உ���ேல� நாலா

ப�க�� பா��த�. ெதாைல �ர��� மர�க� எ���

ெகா����தன. அத�� �ஷய� ������ட�. பாைத

அைம�பத�காக, ம�த� ைவ�த ெந���� மா���ெகா�ள

���பாம�, ���ைத இ�ேக த�க��� ெந��� ைவ�க



வ����ட�. ஆைகயா� இ�ேம� இ�ேக இ��க ��யா�.

எ�ேக ேபாவ�?

இ��ட� ெதாட�� ��ட�. இ�ேம�தா�, ���ைத��� க�

ந�றாக� ெத���. அேதா�, ���ைத ப� வா��வ��,

ம�தைன�� ��ச� ��ய�. த�ைன �ர��ய �ர��க��

ஒ�ைறேய�� மர� மரமாக ஏ�� ����� ��� ��னா�,

அத� மன� ஆறா� எ�ப� தைலைம� �ர�����

������ட�. எ�ன ெச�யலா�? எ�ேக ேபாகலா�?

இ�த� சமய��� மைல�� ��� ப����� ேபானா�,

யாைன� ��ட� இ����. அைவ இவ�ைற� ெகா�லா� தா�.

இ��தா��, இ�த இ����, எ�ன ேவ��மானா�� நட�கலா�.

ேம� ப����� ேபாக ��யா�. அ�ேக கா�� நா�க� ��ட�

��டமாக இ����றன. அவ��� ச�த� �ட� ேக��ற�.

அ�ேக��ள பழமர� ெதா����� ேபாகலாமா? �டா�. அ�ேக

வா�� இ�ெனா� �ர��� ��ட� தா� பைடெய����

ேபா���பதாக �ைன��� தா��ேம த�ர, அக�களா�� ேபான�

மா�� த�ைம அரவைண�கா�. இ�ேக��ள மர�க�� ஏ�

இ��க�� ��யா�. ���ைத வரலா�. எ� ெச�யலா�?

ஒேர வ�தா�.



ேபசாம�, இ�த� பாைற�� ����வைர ��காம�,

உஷாராக உ�கார ேவ���. அ��� ��க� அைம��

உ�காரேவ���. ��ன வ�� ���ைதைய� ����� தா�க

ஆய�த �ைல�� இ��க ேவ���.

அ�ச� ெச���வத�காக ஆ�ய�� அ����ேபா� �ல

�ர��க�, பாைற����� �ேழ இற�க� பா��தன. �ல,

மர�க�� ஏற� பா��தன. இைத� கவ��த தைலைம� �ர�� ,

ப�ைல� க���, ைககைள� ���, பாைற�� அ��த�. உடேன,

தைலவ��� இ��� வ�பா�� ேமாக� �ர��ைல எ��

�ைன��, �ல �ர��க� ���� ��னா� வ�� வாைல�

���ன. அ�ப��� அத� ேகாப� அட��வத��� ப�லாக,

அ�க��பைத� பா���, �ர��க� த�த� தைலகைள� ைககளா�

����� ெகா����தேபா�, தைலைம� �ர�� அவ�ைற ெந���

த��, அைரவ�ட வ�ைசயாக ��க ைவ�த�. இர��

ஓர�க��� வ�வான �ர��கைள ��க ைவ�����, இ�

வ�ைச�� ��னா� வ�� ��ற�.

ேநர� ஆ�� ெகா�ேட இ��த�. �ல �ர��க� ��க�

ெதாட��ன. உடேன தைலைம� �ர�� அவ�ைற� ைகயா�

�றா��ய�. �ர��க� ம���� இேலசாக� பரபர��. இேலசான

எ��ச�. ச�யாக அ�ச� ெச�யாத அ�த� த�� �ர��,



‘’பா��தாயா …. இவேனாட … த�பாைர?’’ எ�ப� மா�� இதர

�ர��க�ட� க�களா� ேப�� ெகா����த� இர�� ெபா��

ஒ� க�ட���� வ�தேபா�, எ�லா� �ர��க�ேம ���ன.

ஆனா� தைலைம� �ர�� ��க��ைல . ��க� வ�வ�ேபா�

ேதா��� ேபாெத�லா� இேலசாக உலா��ய�.

ெபா�� �ல��த�.

எ�லா� �ர��க���� க�ைமயான ப�. ���ைத மர���

ஏ�ய சமய���தா�, அைவ பழ� ��ன� ெதாட��ன. ப��த

பழ�கைள� ப��க�ப�ட இட�க�ேலேய ��� ��� அைவ

ஓ�வ�� ��டன. அ����� இ��� சா��ட��ைல .

�ர���தனமான ப�. அ�த� ப��� ���ைத ப��ய அபாய�,

அவ����� ெப�சாக� ெத�ய��ைல. ��� ���ைத வ�த அேத

மர� ெதா���� ஓ�வத�� அைவ ��ன�கா�கைள அ���,

��ன�கா�கைள� ���யேபா�, தைலைம� �ர��

பய�கரமாக� க��ய�. எ�ேக�� ேபாக ேவ�டாமா�, அ�ேகேய

இ��க ேவ��மா�.

�ர��க� ெபா�ைம இழ�க� ெதாட��ன. ���� �ர��க�

க�த� ெதாட��ன. ேபாக ேவ�டா ெம�றா�, எ�ப�� ப�ைய

அட��வ�? �ர��க� ெசா�� ைவ�தா�ேபா� �க�ைத�

���தன. அ�த� த�� �ர�� இ�ேபா� ச�� வ�வாகேவ ��



���க� ெதாட��ய�. தைலைம� �ர����� ‘லா அ��

ஆ�ட�’ �ைலைம ���� ��ட�. இ���� அத� உ��

�ைலய��ைல . அேத சமய� அத� க�க�� அ�� ெவ�ள�

பா��த�.

இ�த� சமய���, ச��� ெதாைல��, நாைல�� இள���

ேத�கா�க� ந�றாக� �வ�ப��, ஐ�ப� ைபசா அள�

ஓ�ைட�ட�, ��ப� ேபா� இ��பைத� �ர��க� பா��தன.

தைலைம� �ர�� உ�தர��வத�� ��னதாகேவ, அைவ

அவ�ைற ேநா�� ஓ�ன. உடேன தைலைம� �ர�� ஓ�ய�. த��

�ர�� உ�பட, பல �ர��க�, ேத�கா� �வார�க����

ைககைள �ட� ேபான சமய� தைலைம� �ர��, �ரைஜகைள�

��� க���� ������ த��ய�. �ஷய� அ���� ����

��டேத காரண�. ம�த�க� ைவ������ க��க� அைவ.

ேத�கா�க���� ைககைள ������ �ர��க�, ��ன�

ைககைள ���களா��, அ�த ���கைள� ���காமேல

ைககைள ெவ�ேய எ��க �ய�� ெச��, எ��க ��யாம��,

ேத�கா�ட� ஓட ��யாம�� அ�ேகேய ���� ��� வ��ேபா�

����� ெகா�வத�காக� �ர�கா��க� ைவ������ க���

கா�க� எ�ப� தைலைம� �ர����� ������ட�. இைத�

���� ெகா�ளாத சக ேதாழ�கைள அ� பய�கர� ��சலா�



அட��, அவ�ைற� ������ ெகா��வ��, ���� அ�த�

பாைற�ேலேய உ�கார ைவ�த�.

�ர��க� ம���� இ�ேபா� பலமான �னக� . ஏ�,

தைலவ� இ�ப� மட�தனமாக நட�� ெகா��றா�? அ�த� த��

�ர�ைக, வ�கா�ட ேவ��� எ�ப�ேபா� பா��தன. இத���

ம�த நடமா�ட� ெத��த�. �ர��� ��ட�ைத எ�ேக�� ேபாக

ேவ�டாெம�� தைலைம� �ர��, தைலயா�� உ�தர���,

த�யாக� �ேழ இற��ய�. ப�� ��ட��� ஒ� ��� வாைழ�

பழ�க�ட� வ�த�. எ�லா� �ர��க�� ெமா��க�

ெதாட��யேபா�, தைலைம, பழ�கைள� ���க�ட� ெகா��த�.

���� த�யாக� ேபா�, ேதாைசக�ட� வ�த�. சக

�ர��க�ட� ெகா��த�. த��ட� வர ய�த��த த��

�ர�ைக��, இதர �ர��கைள�� வரேவ�டா� எ�ப� ேபா�

தைலைய ஆ������ ேபான�. தைலவ�, அ�ேக ஏேதா ஒ�

ேதா�����, ந�றாக� ��� ���, எ��யைத� ெகா��

வ�வதாக��, தா�க� அ�ேக ேபா� வ�றார� ��ன� �டா�

எ�� த�கைள� த��பதாக��, த�� �ர�� இதர �ர��க���

�கபாவைனயா� �ள��யேபா�, எ�லா� �ர��க��

தைலயா��ன. �ல, ேகாப�தா� உத�கைள� ����ன.



இத��� காைல ெநா��� ெகா�ேட தைலைம� �ர�� ஒ�

ேத�கா�ட� வ�த�. ெகௗ�ய ேத�காைய� �ர��� ��ட����

��னா� ேபா�� ���, வ� தா�க ��யாம� அ� த� வல�

காைல� பாைற�� உைத�த�. எ�லா� �ர��க�� அைத

ஆ�ச�யமாக��, ேதா�ட��� பழ�கைள� த�க�

பா�ைவ����� ‘மைற�த’ எ��ச� தா�காம�� பா��தன.

தைலைம� �ர���ேகா த� வ�ைய� த�ர, எ��ேம

ேதா�ற��ைல. ெச�பகாேத� அ���க�ேக இ��த அ�ம�

ேகா����, ேத�கா� பழ�க�ட� வ�த ம�த�கைள,

உ�����, �ர����, அவ�க� உஷாராக இ�லாத சமய���

�����, பழ�கைள� ப���� ெகா�� வ�த அ�, இ��யாக

ஒ� ��ன� ைபய� ைக����த ேத�காைய� ப���� ெகா��

����ய ேபா� அவ�ட� �ட வ�த ஒ� ெப�ய ஆசா�, ைக��

ைவ����த இ���� க��யா� அத� கா�� பலமாக

அ�����டா�. அ�ப��� வ� தா�காம� வா� வ�யாக� க�த�

ேபான அ�, ேத�கா� ேபா���� எ�ற அ�ச��� அ�ப��

க�தாம�, ��� வ�த�. கா�� இேலசாக ர�த� க��. �ராண�

அ�த� க�� வ�யாக� ேபாவ� ேபா�ற நரக ேவதைன.

‘��க�� வ�தா� … ப� மய�க��� வாைழ� பழ�ைத

���கற ேஜா�ேல ��ப�டா�� ப�����க��தா� ஒ�க�

இ�ேகேய இ��க� ெசா�ேன�… கைட�ல… நா� மா���



��ேட�… ச��யமா� நா� இ��� எைத�� ��கல…’ எ��

ேபச� ேபான தைலைம� �ர�கா� ேபச ��ய��ைல . க�க�

ப���� ����� ேதா����� தா� ம��� ேபா����,

எைதேயா வா��� க���ெகா�� வ�த த�க� தைலவ�,

‘பட���’ எ�� �ைன�தைவ ேபால, ஒ�ைறெயா�� பா���

இேலசாக� ����� ெகா�டன.

இத��� நட�பைத ேநா�ட� ��ட தைலைம� �ர���

பைழய எ��யான அேத த���ர�� ��� ���� பா��த�.

��ன� ச�த��ப�ைத ந�வ �டாத� ேபா�, ��ன� ேவக���

பா���, தைலைம� �ர�ைக� தா��ய�. ஏ�கனேவ ர�த� க��த

அத� காைல� க���, �க�ைத நக�தா� �றா��ய�. க��ைத�

பல�ெகா�ட ம��� க��த�. எ��பாராத தா��தலா�

�ய�பைட�த தைலைம� �ர�� இதர �ர��கைள� ப�தாபமாக�

பா��த�. 

இ�ேபா� த��த �ர�ேகா�, இதர �ர��க�� ேச���ெகா��

அைத� தா��ன. வ���� நக� �ற�க�. க���� க�க�;

காய�ப�ட கா�� வா�க�� அ�க�. ேபா�� ேதா����ற

ெந�ேபா�யைன, அவ� ப�ட�தர�ேய �ராக��த� ேபால,

தைலைம� �ர��� ப�ட�� ம����, இதர ைவ���க��’

���தைலைம� �ர����� தா�க� ��வாச�ைத மா���



ெகா�டைத ������ வைக�� மா� மணாளைன ஓடஓட�

�ர��ன.

பைழய தைலைம� �ர��னா� தா��� ���க ��ய��ைல .

த� மா�� �ரைஜகைள� ப�தாபமாக� பா���� ெகா�ேட

எவ���காக� த� காைல ஒ���� ெகா�டேதா, அவ���

அ����தைல ெந��� ெபா��க ��யாம��, அ�கைள

உட��� �ம�க ��யாம��, ஒ� ப�ள��� இற��, �ற���

ேபா� ��ற�.

இத��ைடேய த�� �ர��, ப�ட� எ��ய� ேபா�, ஒ�

காைல உயரமாக� ��� ைவ���ெகா��, க��ரமாக இ��க, இதர

�ர��க�, அத� அ��� ேபா�, வாைல� ���, அ�ச�

ெச���ன. ��ன�, ��ய தைலைம �ைட�த க����, எ�லா�

�ர��க�� ���ைத வாச� ெச���, அ�த� பைழய ப��ைய

ேநா�� ஓ�ன. ’அ�ேக….. ேபாகா�டா�… ேபாகா�டா�, எ��

க�களா� ெக��� ெகா�� ��ெதாட��த பைழய தைலைம�

�ர�ைக� பா���, எ�லா� �ர��க�� �ைற�தன. உடேன, ��ய

தைலவனான த�� �ர�� , த� �ர�ைத, �ரைஜக���� கா���

ேதாரைண��, ����ெகா�ேட ஓ� அ�த ெநா��� �ர���

ெநா��� காைல, ���� �� பா���� க������, ெவ���



க���ட� ���� வ�� �ரைஜ� �ர��கைள� பைழய

இட���� அைழ��� ெச�ற�.

த��� �ட�ப�ட ெநா��� �ர���� �ைன��� பா��க�

பா��க, ெந�ச� ���ய�.

அ�த� த�� �ர�� , க��� ேத�கா���� ைகைய

�ட�ேபானேபா�, இ� �ைன����தா�, ஒ� ம�தைன� ேபா�

நட����கலா�. எ����� க�ைண கா��ய நம�கா இ�த� க�’

எ�� க�ய�� க��ய�. வா��த அ�ைமைய��, வா��ழ�த

ெவ�ைமைய�� இைண��� பா���, இன� ெத�யாத ேசாக�

இதய�ைத� ��த, ெநா��ய���� ெகா�ேட அ� மைல� ச���

�� ேநா��� ேபா��ெகா����த�.

ச��� ெதாைல��, வா��� ெவ�ேய நா�ைக� ெதா�க�

ேபா��� ெகா����த ஓ� ஓநா���� பய��, ம�த நடமா�ட�

இ��ப�ேபா� ேதா��ய ஒ� �ைகைய ேநா��� ெச�ற�.

�ைக���, ப�மாசன��� அம���, ஒ� கா�� சா�யா�

எைதேயா ெஜ���� ெகா����தா�. ேமானேம அைம�யாக��,

அ�த அைம�ேய ஓ� அ�� பா��சலாக��, ப�ற�ற ஒ��� ப��

ைவ�த� ேபா� ேதா��ய சா�யா�, ச�த� ேக��� �����

பா��தா�. ப�தாபமாக ஒ� காைல� ��� ைவ��� ெகா��,



க�களா� ெக��யப� ��ற �ர�ைக� பா��த��, அவ� உ�ள�

ெந������கேவ���. ‘�வ �வ’ எ�� ெசா��� ெகா�ேட த�

ப�கமாக வ��ப� �ர����� த� க�ணைசவா� அ��

கா��னா�. �த�� ��� தய��ய �ர��, ��ன� அவ�

க�க�� ���ய அ��பா��ைப உண���ேபால அவைர

ெந����ெகா����த�. சா�யா�, ெவ�ப�க� ெவ��ேபா�

��ன, அைம�யாக, ��ய��� பா�ைவைய �ைல����யவா�

ேப�னா�.

"வாடா�பா… வா… கவைல�படாம�… க�ட�ைத அ�ேகேய

��� ��� ��மலமாக வாடா�பா… ஒ�ெவா�வ����

ஒ�காலக�ட� உ��. ந�ைம �ைம ேபால��, �ைம ந�ைம

ேபால�� ேதா��வ� கால��� மாைய.

‘’கால�ைத, அத� ெவ��பா�க�� இ��� த��ப���,

����� பா���, அ�� உண�� மயமாக� கல�பேத ெம�ஞான�.

கால ெவ��பா�களான ெவ��, ேதா��களா� �வா��க�ப�ட �

, இ�ேம� பர� ெபா�ளா� �ள��� கால�ைத� ப��ப�யா�

உண���, அ�த உண�ைவ� �வா��� உ�வைடயலா�. வாடா�பா

வா. ஊன� ேதா��, ஞான ெவ���� உத�� எ�ற உண�ேவா�

வா… அ�சாம� வா…’’



சா�யா�, ெநா���ெகா�ேட ஒ� காைல� ���� கா��ய

அ�த� �ர�ைக, ��ைலய�பல� ��தனாக� பா���, ஞான�

பரவச��� �ைற��டாரா அ�ல� அ�த� �ர�ைக� த�

மனமாக� பா���� ேப�னாரா எ�ப� ெத�ய��ைல .

எ�ப�ேயா �ர��, அவ� அ��� வ�த�. சா�யா� அத� உட��

��வைத�� தட�னா�.

ப�ணாம�ப�ட ம�த �ல������ ச�� அ�கமாக�

ப�ணாம�ப�ட அ�த� சா�யா��, எ�� கால�க�ட���,

ம�தைன� ேபா� அ�லா�, இ�ெனா� ந�ல ப�ணாம

ெவ��பா� ேதா��வத�� ஒ�ேவைள காரணமாக இ��க���ய

அ�த� �ர���, உ�வ ேவ�பா�ைட , ‘கால ேவ�பாடாக’ ஒ���,

அவ��� உ�ேளா��ய ஆ�மாைவ ’காலமாக� ேபா�� ஒ�வைர

ஒ�வ� மான�கமாக� பா���� ெகா�டா�க�.



த�ம� ெஜ����
’��ெக�லா� இ�ப� அச�களா� இ���ற�னா� தா�…. அ�த

மாேனஜ� �ைன�சப� நட��றா�. ேக�க ஆ� இ�ல�� கா��

த�பா� நட��றா�."

"ஏ�டா ேசக� இ�ப�� ����ற… �ஷய�ைத ��� ெசா�ல

மா�ேட… ந��ைய�� ெசா�ல �டமா�ேட… நா�களா ஞான�

க�ணால �����க��…. ��ய ��யா�டா அச��க….. உ�

அகரா�ேய த�தா�டா …’’

“ெசா�றத ேக��க�பா. ந����, ெஹ��வா��ட���

இ��� 300 �பா� ‘அ�ய��,’ ஜூ� மாதேம வ�����. அவ�

இ�ைன���தா� இவ���� ெகா������றா�.”

“இ�ைன�காவ� ெகா��தாேன…. என�� ஒ� வ�ஷ�

இர�� மாத� �� நா� க���� ெகா��தா�.” 

“�� அ���ற��� இ� ேநர��ல… ந��ைய ஜூ� மாத�

�ணா� ேத� பண� ெப�றதா ைகெய��� ேபாட�



ெசா�����கா�… இ�த அச�� ‘ஆ�� - ேட�’ ேபா��

ெகா������.”

“��கா��ல அவ� ைகெய���� ேபா�ட �ற� நாம எ�னடா

ெச�ய ����?”

’’அவ� இ�ைனய ேத�ைய ேபா����தா��, அ����

ஏதாவ� ஒ� சா�� ெசா�������க…."

ந�� க��� ��டா�. “உ�க��� ந�லா ெத���…. எ�

அ�மா ேபான மாத� ஆ�ப����� எ�வள�

க�ட�ப�டா�க��… அ�ேபா நா� பண���� நாயா

அைல�ேச�… இ�த� பா�… எ� பண�ைத ஐ�� மாசமா

வ������ ��� �டாம இ����டா�…. கைட���…. எ�

அ�மா ��� தா� �����.”

ேசக� ஏேதா ஒ� ��மான���� வ�த�ேபா�, ேமாவாைய�

தட� ����ெகா�டா�.

“நாம எ�ேலா�மா ேச���, மாேனஜ� ப��ற

அேயா��ய�தன�ைத எ�. �. ��� ெத�ய�ப���ேவா�…

ஊ�ய��� வ�த பண�ைத ஆ�மாத� ைக�ல வ�������,

அ��றமா ெகா���றா�. இ� �தலாவ� க��ெள���.”



“இர�டாவ� ஒ� ��ய� க��ெள���… ஊ�ய�க�

ஆ�� �ஷயமா ெவ�ல ேபா�� ேபா�… டா����

ேபாகலா�� ��� இ���. இவ� எ�னடா�னா… ேபாகாத

ஊ�ய�க� ேபானதா ெசா��… டா���� ��’ ேபாட�

ெசா�றா�. பண�ைத ம��� அவ� எ�����றா�… �ணாவ�,

ஆ�� கா��, அவ� மா�யா�ல இ��� ம��ன� வைர���

ேபாறா�க….. நாலாவ�, �����ட ஒ� ஏெஜ���� ச�ைக

ப�ண��கற��காக அவேன ஒ� ேநா�ைட ��ேட� ெச��,

ச�ப�த�ப�ட �ளா���ட� ைகெய���� ேபாட� ெசா�றா�…

இெத�லா� வ��… ஒ� ஜா��� ெர�ரேச�ேடஷ�

ெகா��க��.”

“எத�� ேசக� வ��… ேபசாம ெமா�ைட ம� ேபா�ேவா�….’’

எ�றா� ��ைனய�. 

”ெமா�ைட� ெப��ஷ� ேபா�றைத�ட ேவற ஒ� ேப��தன�

இ��க ��யா�." 

"ேசக�, � �வர� அ�யாத ைபய�…. எ�ேனாட இ�ப� வ�ட

ச���ல ெமா�ைட� ெப��ஷைன� ப�� எ���� ெசா�ேற�னா
…’’

ேசக� அவைர ேம�ெகா�� ேபச�ட��ைல. “ஆ� ைர�.

நாேன… எ� ெசா�த� ைகெய��ைத ��சா ேபா��… எ�. � . ��

அ��� ைவ��ேற�… ஆனா� ஒ�� .. எ��ய� வ��ேபா�…



��ெக�லா� நட�தைத� ெசா�ல��… மாேனஜ� இ�வைர���

என�� எ�த�த� ெக�த�� ெச�ய��ைல …. த��ப�ட ம�த�

எவ�� அ��ரம� ெச�ய� �டா��ற��காக� தா� எ�தேற�…

அவ�ைடய �ைறேகடான ெச�ைகயால ….. ந�� மா�� ��க�

எ�லா� பா��க�ப���க�� �ைன��தா� எ�த�ேபாேற�…’’

தைலைம� �மா�தா, ��ப�� �ர���ேபா� ேப�னா�.

“ேசக�, ேவ� எ�த �ஷய��� எ�கைள ந�பா��டா�� இ�த

�ஷய��� ச��யமா� ந�பலா�….. எ��ய� வர���…

ப������ வ���ேற�.”

இர�� வார�க� ஓ�ன. ேசக�, சகா�க� ேப�� ெகா����த

இட����� ேபானா�. தைலைம� �மா�தா அவைன� க���

த��னா�.

"சபா� ேசக� . உ� ெப��ஷ��� எப��’ இ���. ஒ�

வாரமா மாேனஜ� �க� ேபயைற�ச� மா�� இ���. யா�

ேபானா�� உ�கா��க�� ம�யாைத��� �ட ெசா�லாத

ம�ஷ�, இ�ேபா ேபான�டேன, எ��� உ�கார� ெசா�றா�….

ஏேதா நட���.’’

“அ��ற� இ�ெனா� �ஷய�… ந�லேவைள அ�த ஜா�ரா

ராமனாத� பய� இ�ைல … ெசா��ேற�…’’ எ�ற ��ைகைய,



�த�பர� ேபா��� ெகா�ேட, ‘’மாேனஜ� எ�. �. ெட�ேபா��

ேப�யைத� ேக�ேட�. ’ேநா….. நா� ஒ��� ஊ�ய��க

பண�ைத வ���கல…. நா� ஒ��� ஆ�� காைர ����

ப�ணல…. ��க இ�க வ��ேபா�….. உ�க ேப��ைய

மகாப��ர���� ������� ேபானத… அ��ய� கா�டா�டா’

எ��ேன�… அ�வள�தா�… ம�ற�ப� ஒ��� இ�ல.

எ�லா�… ேசக� பயேலாட ஏ�பா�’ எ�� ெசா������

இ��தா�… ச��� நட���… ேசக�, � ம��� இ�ல�னா இ�த�

ெகா�பைன மட�����க ��யா�. உ�னால எ�க��ெக�லா�

ம�யாைத….” எ�றா�.

���சா� ஒ� �ர��ைன எ���னா�. ‘’ேசக� ரக�யமா�

அ���ன �காைர, எ�. �. ப��லைன ெச��, ஆ����

’ச��ைரஸா’ வ�� எ��ய� நட�����க��… அைத �����

ெட�ேபா�ேலேய �கா� �வர�கைள� ப��, மாேனஜ���ட

ெசா�றா�னா ஏேதா ச� நட����� அ��த�."

ஒ� மாத� ஆ���ட�. மாேனஜ� ைத�யமாக�

கா��ய��தா�. ேசக�ட� �ட, த�ைன யா�� ஒ��� ெச�ய

��யா� எ��ற மா�� சாைட மாைடயாக� ேப�னா�. ���சா�

த�ர, இதர சகா�க�, அவைன ��� ஒ���வ�ேபா� ெத��த�.



தைல�� ேம� ெவ�ள� ேபான ���ச��, ேசக� தன�

பைழய �காைர��, �யாய�ைத� காணேவ��ய மாேன��

ைடெர�ட� மாேனஜ�ட� ேச��� ெகா�ட அ�யாய�ைத

�வ���� ��ய �காைர�� ேச���, க�ெப��� ஒ�ெவா�

ைடெர�ட���� அ���னா�. இைத அவ� அ���வத��

��னதாகேவ ெத��� ெகா�ட மாேனஜ� , அவைன� ப�வா�க

பல நடவ��ைககைள ேம�ெகா�டா�. அவ� எ��� �����க�

ஏேனாதாேனா எ�� இ��பதாக ெமேமா ெகா��தா�. அ�பா���

உட� நல��லாதத�� அவ� ேபா�ட �ைவ சா�ஷ� ெச�யாம�

அவ� ஒ� நா� ச�பள�ைத� ���தா�. அவ����

ச�ப�த��லாத அ�பவ��லாத ேவைலகைள

‘அ����ேர��� �ஸ��’ எ�ற சா��� ெகா���, அவ� த�

�றைமைய� ெப���� ெகா�ள ேவ��� எ�� இர�டாவ�

ெமேமாைவ� ெகா��தா�. அேத சமய� தைலைம� �மா�தா

த�கேவ���, ஒ� ெட�பர� �ரேமாஷ� �ைட�த�. தைலைம�

�மா�தா பத���� ேபானா�. ேக�ய� ேவைல��, ந��

வ�தா�. அவ�க� எ�த ேநர���� வரலா�, ேபாகலா�. மாேனஜ�,

ெசா�னப� உ�கா�பவ�க�, இ�ேபா� ெசா�வத��

��னதாகேவ உ�கா��தா�க�.

ேசக� ெபா�கல��� ேபானா�. ��யவ� ���சா� ஆ�த�

��னா�.



‘’கவைல�படாேத க�ணா … கைட�� ப��க�� தா�

க�டமான ப��க��… த�ம� ஒ��� ேபான� மா�� ேதா��…

கைட��� அ�தா� ெஜ����.’’

ேசக�, த� �கா�கைள�ப�� ���� ைடெர�ட�க���

�ைன�ப���னா�. �சாரைண இ�ைலெய�றா�,

அரசா�க����� ெத�ய�ப��த� ேபாவதாக எ�ச��ைக

���தா�. 

ஒ� மாத� ஆ������. �சாரைண� �� வ�த�… அ�த�

சமய��� ���சா� ஓ�ைவ ����ட ���ைற��

ேபா���டா�. �சாரைண��� ��னா� தா� டா����

ேபானதாக��, மாேனஜ��� ச�ப�த� இ�ைலெய���

அ��ெட�� மாேனஜ� த�கேவ� ச��ய� ெச�தா�. ஜூ�

மாத��ேலேய பண� வா����டதாக ந�� உ�� ெகா��தா�.

ஒ�ெவா�வ�� ேபா�� ேபா��� ெகா��, த�க�

��வாச�ைத� கா��னா�க�. 

�சாரைண ���த மாைல��, ேசக� த� சகா�க� இ��த

இட���� �ைர�தா�. 

“ெபா�ைட� பய�க�!” எ�� த�ைன�ம�யாமேல சா�னா�.

“ஆமா�… உ� �ர�ைத� கா��ற��காக…. � எைதயாவ�

எ��ேவ… நா�க எ�க ெபா�டா�� ��ைள�க வா�ல …



ம�ண ேபா����… உ��ட ேசர��. � ெப�ய �ரனாக��…

அ�ப��தாேன,” எ�றா� �மா�தா �ைர.

ேசக� இர�� நா�க�� ���� ெச�ய�ப�டா�. அ�த

��வன�, ஒ� ப��� ��ெட� க�ெப�. அத� ப��தார�க�

அைனவ���� தன�� இைழ�க�ப�ட அ��ப�� ��வாக�

க�த�க� எ��னா�. ���சா� வழ�க�ப� “த�ம� ெஜ����,” 

எ�� ஆ�த� ��னா�. 

ஒ� மாத� ஓ������. ��டயரான ���சா� அவைன�

ேத�வ�தா�. ’’ேசக�, உன�� �ஷய� ெத��மா? � எ��ன

ெல�ட�கைள வ�ேச ெஜனர� - பா�ைய� ������கா�க…

இ�ேம� ������க� நட�காம� இ���ற��� பல

ச�ட��ட�கைள வ�����கா�க… மாேனஜைர��, மாேன��

ைடர�டைர�� ����டா�க."

ேசக� ���னா�. ‘’என��� பைழயப� ேவைல

�ைட����� ெசா���க."’’அ� வ��…. உ�ைன ேவைல��

ைவ�க����…. �ல� ெசா�����கா�க. அ�ப� உ�ைன

வ�சா….. எ�லா�� ெப��ஷ� எ�த ஆர�����வா�க��

ெமஜா��� ெசா���டதா�. அதாவ�…. � எ���ன

�ர��ைனகைள ������கா�க. ஆனா� உ� �ர��ைனைய�

���கைல." 



ெதா�ைட��� ஏேதா ஒ�� அைட�பைத�� ெபா��ப��தாம�,

" அ� ேபாக���, ந�ம ஆ�� இ�ேபா எ�ப� இ���?" எ��

ெசா��� ேப�ைச மா��னா� ேசக�.

"இ�ேபா வ�����ற ��ய மாேனஜ� ேந�ைமயானவரா�.

பைழய ������ எ��� �ைடயாதா�. ஆ�� �யாய�தலமாக

நட��தா�. கைட��� நா� ெசா�ன� மா�� த�ம�…’’

"ெஜ������’’ எ�� ெசா�ல�ேபான வா��ைதைய

வா����ேளேய �ர���, அத� அ�ரண��னா� ����

�ண�னா� ���சா�.

’’��மா ெசா���க சா�. கைட��� த�ம� ெஜ������….

ஆனா� த�மவா� தா� ேதா���டா�. ச�தாேன?"

���சா� க�கைள� �ைட��� ெகா�டா�.



ெசா���கார�க�

ேவகமாக வ�� ெகா����த அ�த� பட�� கா�, ����ெப��

த� ��ைச ��னா� ��பைத� பா��த ெபா�னா�தா����

ைக�� ஓட��ைல, கா�� ஓட��ைல. அ�ம��� அ�லாம�,

‘’ஏ�… ெபா�னா�தா….! ெபா�னா�தா!’’ எ�� பழ�க�ப�ட �ர�

ஒ�� கா���� இ��� அைழ�ப�� ேக�ட�. வ���ட�

அைண�தவா� ைவ����த நா�� வய�� ைபயைன, ஒ� சா���

�ட�த�ேபானவ�, அ�ப�� ெச�ய மன� இ�லாம� ைபயைன�

���� ேதா�� ேபா��� ெகா�� கா��க�ேக வ�தா�.

��ப�க�� இ��ைக�� ப�சாய�� உ���ன� பரம�வ�

அம�����தா�.

ஆசா� கா�� கதைவ� �ற�காம� அவைள� பா��தா�.

ஆனா�, அவ� அ��� இ��த ப�சாய��� தைலவ�

ேகா��த��, ��னா� உ�கா�����த ��, ேகா�, ைட ேபா�ட

இர�� ஆ�க��, அழ�ய இளம�ைக ஒ����� கா�����

ெவ�ேய வ�தா�க�. பரம�வ� அைச�� ெகா��காததா�,



ப�சாய��� தைலவ� ேகா��த� �ைரவ� ப�க��� கத� 

வ�யாக ெவ�ேய வ�தா�.

அவ�க� அ�ப� இற��யத��� ச�ைக கா��வ� ேபா�,

உ���ன� பரம�வ� கா�� கதைவ� �ற�� ைவ���ெகா��

உ�கார� ேபானா�. அவரா� �ற�க ��யாம� ேபாகேவ, �ைரவ�

வ�� �ற�தா�.

ஆனா��, கா����� இற�க ���பாதவரா�, "ஏ�

ெபா�னா�தா, உன�� ந�ல கால� �ற�����. இவ�ெக�லா�

யா��� ெத��மா?’ எ�� ேக�டா�.

ப�சாய��� தைலவைர� பா��தாேல பரபர�பைட�� அ�த�

��ைச� ப�� ம�க�, இ�ேபா� தைலவைர�� தைலவ�க� ேபா�

கா��ய��த இர�� ெப�ய ம�த�கைள��, அ�த�

ெப�ைண��, பளபள�பான அ�த� காைர�� பா��த�� எ�லா�

ைபய�க�� வ����டா�க�.

“ெபா�னா�தா, ஒ�ைன�தா�. �ழ�ைதைய இற��� �ேழ

��” எ�� பரம�வ� ெசா��ைக��, வ�த �ர�க�க��

இைளஞரான ஒ�வ�, ேகா��� ைப��� ஒ��� ைவ����த

�ெடதா�ேகா�ைப எ����ெகா��, ெபா�னா�தா ேதா��

�ட�த அ�த� ைபயைன, பலவ�தமாக� �ேழ இற�க� ேபானா�.



ெபா�னா�தா, அ�த �ெடதா�ேகா�ைப, எம�� பாச� க��

மா�� �ைன��� பய��ட� ஓர� ��வா��னா�. பளபள�பான

அ�த� காைர��, த� ��ைசைய�� மா� மா�� பா��தா�. அவ�

��ைச�� �ைர�� ேம�ப���� உ�ள ஓ�ைட வ�யாக வ��

��ய� க�� ���வ�ேபா�, அ�த�கா�� ேம�ப��

����ெகா����த�. சாைலைய அைட���ெகா������

அ�த� காைர� பா��க� பா��க, அவ���� கணவ�� �ைன�

வா��யேதா�, க�� �� வ�த�. ��றாைனயா� க�ைண�

�ைட���ெகா�டேபா�, பரம�வ� அத��னா�.

“ஏ�, ெபா�னா�தா, ஒன�� ந�ல கால� ெபாற�������

ெசா�ேற�. � பா���� அ�தா� எ�ப�?”

“அழேல மாமா! �� �������; க�ைண� �ைட�ேச�.”

"ச�, இவ�ெக�லா� யா� ெத��மா? உன�� எ�ப�� ெத���?

இவ� ெச�ைன�ேலேய ெப�ய ம�ஷ�. ப�� ���க��

ெர�� க�ெப��� இ���. இவ� டா�ட�. ஏைழ�க���

ம��� ைவ��ய� ெச�யறைத� ேசைவயா �ைன��ற பண�கார�

த��. இ�த அ�மா வ���; இவ�க ���பேம ேகா��

���ப�தா�.’’

ெபா�னா�தா, அ�த அ��க�ைத அ��க��பவ� ேபா�,

ேலசாக� �����ெகா�ேட ��ற அ�த இளம�ைகைய��, அவ�



�����ைக��, ��மா��� ெகா�ைடைய��, ��� வள���

பா�� ��ய நக�கைள��, எ�லாவ����� ேமலாக அவ�

உட�� ���ய �����ைப��, �ரள �ரள� பா����

ெகா�ேட ‘எ�ைன வ�� ஏ� இ�த மாமா பாடா�� ப����றா�?’

எ�� �ைன��� ெகா�ேட ��றா�. பரம�வ� �ள��னா�. 

’’எ���� ெசா�ேற�னா, இ�ேப��ப�ட ெப�ய ஆ�க�; ��கார�

எ��க வ����கா�க; ���தா?"

ெபா�னா�தா���� ���த�. அவ� ைபயைன� ‘த��’

எ��பத�காக வ�����றா�க�. �த�� அவ��� ம����யாக

இ��த�. ��ைளயா� மா�� வ�� த��� ெகா���,

ெந�ெச��� ����� ெகா���, �லாெவ���க�

�ைட���ெகா���, ���� கா� ைகக�ட��, மா�த� ����,

இ�த நா�� வய��� ’நா�� கா�கேளா� நட�க ேவ��ய

�ைல�� உ�ள த� ஒேர மக� ��சா�ைய, அவ�க�

வள��தா� அவ�� ெப�ய ம�தனா� இேதேபால ஒ�நா� கா��

த�ைன� பா��க வ�வா� எ�� �ைன�� ம���த� தா��ள�.

ஆனா� அ��த கண�, இ���ற ஒேர ��ைளைய��

ெகா������ வாழ ��யா� எ�� �ைன�தவ� ேபா�

�����டா�.



’’ஒ�க ெப�ய மனைச �ைன�ைக�� ச�ேதாசமா� இ���

மாமா. ஆனா� எ� ��ைளைய� ��காரமா�� ெகா��க

��யா�."

’’ஏ�, உன�� அ����கா? ஒ�ைன �ட ேமாசமா

இ���றா� அ�த� பய. ஒ� நாைள��� பா�தா �� நாைள���

சா��ட ��யா�. இவைன� ேபா� யா� ��கார� எ��க�

ேபாற�? ச�யான ைப��ய�கா�யா� இ����ேய!"

“எ� ��ைள எ�ப��� இ������ ேபா��. உ�ம

ேஜா�ைய� பா������ ேபா�க.”

ப�சாய��� தைலவ� ேகா��த� ���ேக ���தா�.

அர�ய�� அவ��� ந�ல அ�பவ�.

‘’எ�ன பரம�வ�, அவரவ� ��ைள அவரவ��� உச��.

வ�த ேவைலைய� பா��றத �������….. இ� எ���? நா�

ெசா�ேற�மா. இவ�ெக�லா� ெச�ைன�ேல ஒ� ச�க� வ��

நட��றா�க. ந�ம �ராம�ைதேய த�� எ��� எ�லா வச���

ெச�� தர�ேபாறா�க. அ�� ஒ��தா� ’��ைளைய�

ேப�ேவா�’ எ��ற ��ட�. ஒ� ��ைளய ேசா���� பா��

ேவ��ய ம��� ெகா��பா�க; அ�வள� தா�."



" எ� ைபய��� அ��க� ெவ�� வ���க ஐயா. வ���ல

மா�த� இ��தா ெவ�� வ���� ெசா�� நா�� ைவ��ய�

த�கேவ� க��� மா��ைரைய�� அய� ெச��ர�ைத��

ெகா������� வ�தா�. இ�ேபா அவேராட ைகரா�யாேல��

ஒ�க ���ய�தாேல�� ெகா�ச� ெகா�சமா�� �கமா���

வ��. அதனால இ�ேபா ேவ�டா�.’’

அவ� ைபயைன� பா���, ‘இ�தா� ச�’’ எ��

த�க����ேள ேப�� ����� ப���ெகா�ட ��� ேப�க��

�க�கைள� ���தா�க�. �வ�� வயதான ெதா���கார�, "

எ�தைன அ�யாைம?’’ எ�றா�. உ��ய �ெடதா�ேகா�ைப�

ேகா����� எ�ப�� ேபா�வ� எ�� வா�ப டா�ட� ேயா����

ெகா����தா�.

இளம�ைக உட�� ���காம�, அேத ேநர��� உத�ைட

ஒ�யாரமாக� க����ெகா�ேட ெபா�னா�தா�� அ���

வ�தா�. ேசைல�� உ�ள ��, அ�த� ப�டண�� ம�ைகேம�

ப����� எ�� பய��, ெபா�னா�தா �ல� �ல�� ேபானா�.

இளம�ைக ��வதாக இ�ைல. ெபா�னா�தா�� ைகைய�

���தா�. �ற� அவேளா� ஒ���ெகா�� �ட�த ைபய��

��ைக� தட� ��ட��, பய� ேதா�� சா�����த தைலைய�



���, அவைள� பா��தா�. அவ� க�ன�ைத ேலசாக�

������� �ற� அ�த� ெப� இ����

ெச�����த ெவ�ைள� ைக���ைடைய எ���, ைககைள�

ெசா�சாக� �ைட���ெகா�டா�. ெபா�னா�தா ஒ���

��யாம� ���தா�. இளம�ைக ந�னமாக� ேப�னா�.

“ஏ�மா, உ�ைன� பா�தா ���சா�யா� ெத���! ைவ�ட��

‘�’ இ�லாததா� �ழ�ைத��, ‘ெப�ெப�’ எ�ற ேநா� வ�����.

�ரத�� ேபாதைல. கா��னா� மா��ைரதா� ெகா��க��.

ச�தாேன டா�ட�?”

‘’ச�தா�.’’ ‘’அதனாேல நா� எ�ன ெசா�ேற�� ேக��மா.

நா�� ம����� ஏதாவ� ����யானா� ஆப�தா���.

�ழ�ைத ’�ைழ�க��னா டா�ட� ெசா�றைத� ேக�க��. எ�ன

அ�மா ெசா�ேற?’’

இளம�ைக ேப�யைத, இதர இர�� �ர�க�க��

�����ட� அ��க��தன�. ப�சாய�� உ���ன� பரம�வ�,

தைலைய� ����� ெகா�டா�. ெபா�னா�தா��� ஒ���

��ய��ைல .

“மாமா, அ�மா எ�ன ெசா�றா�க?” உ���ன� பரம�வ�

உ��ற� ேகாப�ப�டா�. 



ஆனா� ப�சாய��� தைலவ� ம��� ஏேதா ���� ெகா��,

���க� ெசா�� �ள�க ைவ�தா�.

‘’ஒ� ைபய��� இவ�க இலவசமா� ைவ��ய�

பா���ேற�� ெசா�றா�க. � எ�ன ெசா�ேற?’’

"நா�� ம��ைத ஏ�கனேவ ெகா����� வ�ேற�.

ைவ��யைர� ேக������…’’

‘’யா� ைவ��ய�?"’‘த�கேவ�� தா�தா.’’ ’’அ�த ஆ�

ேவளா ேவைள��� க�வா��ல ேசா� ேக�பாேன? உன���

ெகா���� க���ப�யா�தா?

“க���ப�யாகலதா�. ஆனா� அைத ெநைன�சா�

��ைள��� �கமாகாேத! ெர�� �பாேயாட , க�வா��

ெபா���� �ட��ட� ேசா� ேபா��� ெகா��க ேவ������. எ�

தைல��!”

இ�த� சமய��� இளம�ைக ெபா�னா�தா�� அ���

ேம�� ெந���� ெகா�� ேப�னா�.

’’ஏ�மா, � இ��� �����கேல�� �ைன��ேற�.

சா�������� சாய�தரமா வ�ேறா�. ேயாசைன ப�� ைவ.



அேலாப� ம���வ� ேதைவயா�� ேயா�. ச�தாேன, ��ட�

��ஸ�?"

’’ச�தா�."

ெபா�னா�தா�� பய� ��சா�, அ�த� ெப�ைணேய

உ��� பா��தா�. தைல�� ����லாம��, இ���ற ����

எ�ெண� இ�லாம�� அ���� கைள��� ேபான பர�ைட�

தைலகைள� பா���� பழ�க�ப��� ேபான அவ� க�க���,

அ�த� ��மா��� ெகா�ைட�� �வ��� சாய�� ப�ைமயாக�

ெத��தன.

அ�த அழ�, த� ைக�ைபைய� �ற��, ஒ� ேக�ைக��,

நாைல�� சா�ெல��கைள�� எ���� ைக�� ைவ���ெகா��,

அ�த� ைபய�� க�க��ெக�ேர கா��� ெகா�ேட, “ைபயா

இ� எ�ன? ெசா��, பா��கலா�” எ�றா�.

ைபய� �த� �ைறயாக� ேப�னா�. “��கற�. அ�மா,

வா��� தா அ�மா!” ‘சா�ெல�, ேக�’ எ�� ெசா�லாம�, அ�த�

ைபய� ‘��கற�’ எ�� ெசா�ன��, அவ��� ஏமா�றேம.

அத�� அ���யாக, உத�கைள ேலசாக� ����� ெகா�ேட ,

ேக�ைக�� சா�ெல�ைட�� அ�த� ைபய�ட� ��ட� ேபானவ�

, ைகைய� ��னா� இ���� ெகா�டா�. அேத ேவக���,



இைளய டா�ட� பா���, அ��த ����ட� ���தா�. அைத

அவ� ����ெகா�ள��ைல . ைபய�� ���� ெகா�ளாம�

‘��, ��’ எ�� ெசா���ெகா�ேட, வாெய�லா� �ராக�

ைகைய� காைல ஆ��னா�.

அவ� ெகா��காம�, டா�டைர எ��� ��பவ� ேபா�

பா��தா� . அவ� ேபசாம� இ��ததா�, ’’டா�ட�, உ�க கா�ரா

எ�ேக?" எ�� ேக�டா�.

டா�ட�, ஏேதா தவ� ெச����டவ� ேபா�

�����ெகா�ேட, “ம���க��” எ�� ��� ெகா�ேட, கா��

��னா���� கா�ராைவ எ��தா�.

அவ�, இ�ேபா� ேக�ைக�� சா�ெல�ைட�� ைபய�ட�

���னா�. கா�ரா�� ‘ட�’ எ�ற ச�த� ேக�டேபா�, ைபய�

அைத வா��� ெகா�டா�.

டா�ட�, இர�� மா��ைரகைள ���, ’’ ெவ�� வ��ேபா�

இைத� ெகா�" எ�� ெசா�னா�. ெபா�னா�தா ம�யாைத�காக

அைத வா��� ெகா�டா�. இ� ���த��, அ�த ம�ைக��

ம�றவ�க�� கா�� �� இ��ைக�� அமர, ப�சாய���

தைலவ�, உ�கா�����த உ���ன�ட� ஒ���ெகா�ள, அ�த�



கா� பற�த�. “மாைல�� வ��ேறா�. ேயாசைன ப���

ெசா��” எ�� ம�ைக ெசா���ெகா�ேட ேபானா�

ெபா�னா�தா, அ�த� கா� ேபாவைதேய பா����

ெகா����தா�. �ற� கணவைன �ைன�தவ� ேபா�

ேக��ேக� அ�தா�. அவைள� ������த ெப�க�, “ஏ�மா

அ��ேற?” எ�� ஆதரேவா� ேக�டா�க�.

“ேபான வ�ஷ� இேத மா�� கா�லதா� அவ� ேசாழாவர�

ப�க� அ�ப��� ெச�தா�.”

ெபா�னா�தா��� இ�ப�ெத�� வய�����. வ�ைம,

அவ� வன��� வள�ைத� பா�����தா��, அைத

வ�ைமயா�க��ைல. பட��த �க��� எைத�ேம அல���

ெகா�ளாம� �தானமாக� பா���� க�க�. அ��தமான ���.

ைச���� அ�� ��ைடைய ஏ���ெகா�� வ�த அவ�

கணவைன� ெச�ற ஆ�� ஒ� பண�கார ம�த�� கா� அ����

ெகா����ட�. இ�வள���� அவ� சாைல�� ஓர��� தா�

ைச��ைள ஓ���ெகா�� வ�தானா�. ஆ��ரா�� �������

வ�த அ�த� கா��கார�க�, மய�க �ைல�� வ�� ஓ��, அவ�

கணவைன �ர�தர மய�க��� ஆ�����டா�க�. வழ���

ேபா����தா�, ஆ�ர�கண��� ந�ட ஈ� �ைட������.



அவ� ப�சாய�� உ���ன� பரம�வ மாமா�ட� ேக�டா�.

அவேரா, ��ஷ� ெச�தைத �ட� பண� �ைட��ல�கற

கவைலதா� ெப�சா இ��� ேபால’ எ�� ெசா��, த�

ெபா��ைப� த��� க��தா�. அர�� சா��� வழ���

ேபா����கலா�. ஆனா� வழ��� ேபாட ேவ��யவ�க��

ைகக�� எ�ேவா ���க�ப�டதா�, அவ�க� அ�த� ைக��

கன� தா�க ��யாம�, வழ���காக எைத�� எ�த��ைலயா�.

ெபா�னா�தா��� இ�த� �ராம��� எ�த�தமான �����

இ�ைலதா�. இ��தா�� �ற�த ஊ��� அவ� ேபாக

���ப��ைல . க�யாண� ஆவத�� ��னா� ஒ� ���ப�

ச�ைட��, ‘� க�யாணமா� ஒ� வ�ஷ��ல தா�

அ��கேல�னா நா� ராம�கா இ�ேல’ �� அவ� அ���கா�

ெசா�ன� மா��ேய நட����டதா�, அவ� க��� ���க

இவ� ���ப��ைல. ஏேதா ஒ��த ைவரா��ய�தா�, இ�த

ஊ�ேலேய த��� ��ேவைல��� ேபா�� ெகா����தா�.

மாைல� ேபா� மல��த�.

ெபா�னா�தா�� ைபய� ���� ெகா����தா�. வ��

உ��� ேபா���த�. க�க� �ைல ��� ��றன. அவ� ���

��வேத �ரமமாக இ��த�. நா�� ம��ைத� ெகா��கலாமா ,

�� ம�த�க� ெகா��த ம��ைத� ெகா��கலாமா எ��



ேயா��தா� ெபா�னா�தா. �ற� க��� ம�க, அவசர

அவசரமாக மகைன� ேகா��� �ட�����, மக��

ெதா�ைடைய� தட� ��டா�. ெபா�� வ�த ேகவைல அட���

ெகா�டா�. அ�த� சமய���, நா�� ைவ��ய� த�கேவ�,

“எ�ன ெபா�னா�தா? ���� க�வா� ைவ�க� ெசா�ேனேன,

வ��யா?” எ�� ேக��� ெகா�ேட உ�ேள வ�தா�.

ெபா�னா�தா���� க�ம� ெத�யாத ேகாப�. ‘�ழவ�,

���� க�வா� ேக�கற�ல �ைற�ச� இ�ல. ஆனா� ஒ�

வாரமா� ம��� ெகா����, இ��� ��ைள��� �கமாகல.

எ�ன ம��ேதா மாயேமா? இ�த ல�சண��ல க�வா�, அ���

���� க�வா� ேவ�மா�. ஆைசைய� பா�!’

“எ�ன ெபா�னா�தா, ���� க�வா� �ைட�க�யா?”

’’��ள க�ட��டமா ெவ������ �ட�கா�. ஒம��� ����

க�வா� ேவ�மா��� ! க�வா���காக ம��� ெகா����ரா?

இ�ல, ம����காக� க�வா� ேக���ரா? �� ெச�யற� ந�லா

இ�ேல தா�தா." 

ைவ��ய�, அவைள ஒ�மா�� பா��தா�. �ற�

சமா����ெகா��, “��ளய எ� பா��கலா�” எ�றா�.

“நா� டா�ட���ட ���க� ேபாேற�.’’”மகரா�யா� ெச�.

உ� இ�ட�. நா� வேர�." 



நா�� ைவ��ய�, அவைள� ����� பா��காமேல ேபானா�.

‘இ�ப�� ேப����க� �டா�’ எ�� ெபா�னா�தா��

வ���னா�. ‘ேச ேச! இ��தா�� இ�த� �ழவ��� இ�வள�

ஆைச �டா�. எ�வள� ெப�ய ம�ஷ�! அ�த அ�மா எ�வள�

ெப�ய மகரா�! எ�வள� அ�பா ம��� தேர�� ெசா�றாக.

இ�த ஆ� எ�னடா�னா, க�வா��� �ழ�� ேக�கறா�!’ 

இத���, ெச�ைன� ச�க�கார�க� கா�� வ�� இற��னா�க�.

அவ�கைள� பா��த��, ெபா�னா�தா தைல��

அ����ெகா�ேட அ�தா�. டா�ட� �ழ�ைதைய� பா��தா�. ஒ�

கா��னா� மா��ைரைய ����� ைபய�� வா�� ஊ��னா�.

�ற�, ப��� ப�ைன�� மா��ைரகைள எ����

ெபா�னா�தா�ட� ெகா������, ’’�ன� �� மா��ைர,

ேவைள�� ஒ�� ெகா�, ச�யா���. �� ம���கைள நா�நா�

க���� தாேர�. அவ��� ��ைட வா��� ெகா�; ஹா����

ெகா��க��, ஆ���� அவ�ய�" எ�றா�.

இளம�ைக, அவைள ஆதரேவா� பா��தா�.

“கவைல�படாேத, ச�யா���.”

“�றைம வா��த வ��� ��க, உமா. அ�த� ெபா�பைளைய

ஒ���க ைவ�����கேள” எ�றா� டா�ட�.



“வ��லா, இ�ைல. இ�ைல. ேத��த ச�க ேசவ�” எ�றா�

ெதா���கார�. டா�ட�ட� �மா� உமா அ�கமா�� ேப�வ��,

அவ��� ஆத�க�.

��� ேப�� ஒ�வ� ைகைய ஒ�வ� �����ெகா�டா�க�.

ப�சாய��� தைலவ�� உ���ன�� ஒ�வைர ஒ�வ� பா����

�����ெகா�டா�க�.

கா� பற�த�. ெபா�னா�தா மகைன� க�ெகா�டாம�

பா���� ெகா����தா�. ‘��ைட���, ஹா���ஸு��� எ�ேக

ேபாவ�?’ எ�� ��யாம� �ைம�தா�. இ��� நா�ைக��

நா��, அவ�க� கா� ெகா��பா�க� எ�ற �ைன�� , அவ���

ஆ�தலாக இ��த�.

அ�� ெவ����ழைம. ��டா�ப��ைய� ேச��த

ெபா�னா�தா�� ���ராம� காைல�� இ��ேத

கைளக�����த�. மாைல�� மாெப�� �ழா.

ெச�ைன����� இத�ெக�ேற ஒ� �ரபல� தைலவ� வ�தா�.

அவைர வரேவ�பத�� ஏ�பா�க� பலமாக� 

ெச�ய�ப�டன.

கைள எ��க� ேபாக� �ற�ப�ட ெபா�னா�தாைவ,

ப�சாய�� உ���ன� பரம�வ� வ�ம��தா�.



"ெபா�னா�தா, எ�ேக�� ேபா�டாேத. ஒ� மவ����

ேப�� �க�� வர� ேபா��. யா� க�டா . அவைன, அ�த�

�ள�கார�கேள ப��க ைவ�கலா�? இ�ைன�� வய�கா�����

ேபாகேவ�டா�.’

அல�கார� ப�த��, ஒ�ெப��� �ழ��ய�. அழகான

நா�கா�க� ��னா� இ��க, ��னா� ேசாபாெஸ� ஒ��,

க��ர��ட� கா�� அ��த�. �ைற�த� இ�ப�ைத�� கா�க�

அ�ேக வ����தன. உத��� சாய ம�ைகக�, ெட���

ேப�வ�க� எ�� ஒேர ��ட�. ெபா�னா�தா�� மக�ட�

அ�ேக தயாராக இ��தா�.

��ெர�� வாண�க� ெவ��தன. ேமள�க� ஒ��தன.

ெச�ைன����� அ�த� �ரபல� தைலவ� வ�தா�. மாைல

அ��� ெகா�� ெப�ம������ய அவ� ேமைட��

அம��தா�.

ெச�ைன� ச�க��� ெபா�� ெசயலாளரான இளம�ைக உமா,

ஆ��ல��� வரேவ��ைர �க���னா�. ஏக�ப�ட ��ட�;

��ட��� �ராமவா�க� இ��தா�கேளா இ�ைலேயா, நாக�க

இைளஞ�க�� �வ�க�� இ��தா�க�.



ச�க��� தைலவ� ��ட� ��ஸ�, தைலைம�ைர

�க���ைக��, த� �ள� எ�தைன �ராம�கைள எ�ப�ெய�லா�

�����த� ெச�����ற� எ�ற அ��ைக ஒ�ைற ஆ��ல���

ப��தா�. �ற�, அ�த� ���ராம�ைத� ��கார� எ�������

ேநா�க�ைத எ���ைர�தா�. அ�யாைம���, �ட

ந���ைக��� ஆ������� �ராமவா�கைள �ம�சன�

ெச�����, தைலவ� அவ�கைள� �ராமவா�க��� ம���வ

அ�ைடகைள வழ���ப� ேக���ெகா�டா�.

தைலவ� எ��தா�. ப�� ��ஷ� வைர மாைல, அ�வ���

ம�யாைதக� நட�தன. அ�த� �ள��� ேசைவ நா����� ேதைவ

எ�� தைலவ� ெசா�ன��, ப�டண�� இைளஞ�க��

�வ�க�� ைக த��னா�க�. தைலவ���� உ�சாக�

தாள��ைல . ஒேரய�யாக� �க��தா�. ேநரமாவைத�

ெபா��ப��தாம� ேப��ெகா�ேட இ��தா�.

ம���வ அ�ைடக� வழ�க�ப�வத�� ��னா�, "

அ�ைட�� ஒ�ெவா� ���ப��� ெபய��, ேநா�� �வர��

இ��ப�ட�, ச�க��� டா�ட�கேள �ண�ப���வா�க�

எ�பைத�� அ��� ம���� அைட�ேற�’’ எ�� தைலவ�

ெசா�னா�. �த� அ�ைடைய எ��� ைவ���ெகா����த

ேபா�, ெபா�னா�தாைவ��, அவ� இ���� இ��த



ைபயைன�� ப�சாய��� பரம�வ� ேமைட��� ெகா��

வ�தா�. தைலவ� அவ�ட� ’ அ�ைடைய� ெகா��க� ேபான

ேபா�, உமா ைம� ��னா� வ��, ’’சாக� �ட�த இ�த� ைபயைன

ந� ச�க�தா� கா�பா��ய�" எ�ற��, தைலவ� ைகத�ட, அைத�

பா��� அைனவ�� ைகத��னா�க�. �� உமா, அ�த�

ைபய��� ஒ� �� �ைறய� சா�ெல��கைள வழ��� ேபா�

கா�ரா ���த�.

ைபய�� ���தா�. எ�ேலா�� ���தா�க�.

�ழா, இ�ப�யாக நட��ெகா����தேபா�, ெபா�னா�தா

ேயா��தா�. ��ைள�� ம��� ������ட�. ம���

ேவ��ேம!

�� உமா�ட�, அவசர அவசரமாக� ேபா� ம��� ேக�டா�.

அவேளா, ‘’டா�டைர� ேக�. நானா டா�ட�?’’ எ�றா�

எ��சேலா�. வ�ைக த������ தைலவ�ட�, ம�றவ�கைள

����ெகா��, எ�த� ப�க� ��றா� ேபா�ேடா�� எ��பாக

இ���� எ�� ேயா���� ெகா����ைக��, இவ� ம���

ேக�ட�� உமா��� மகாேகாப�!

ஒ��� ��யாத ெபா�னா�தா, டா�ட�ட� ேபானா�. அவேரா

‘ந���ைர’ எ���ெகா����தா�. சரளமாக வா��ைதக�



வராம� ��டா�� ேநர��� இவளா?

‘’அ��ற� வா’’ எ�� அத�டேலா� ெசா�னா�.

டா�ட�, �� உமா, ��ட� ��ஸ� உ�பட� �மா�க��

�மா��க�� தைலவ�ட� ��� ேபா�ேடா

எ����ெகா�டா�க�. ��ன� �� உமா��, தைலவ�� ேச���

ஒ� ேபா�; பல�பல ேபா�க�� பல ேபா�ேடா�க�. இைவ

���த��, தைலவ� ைக���யப� த� கா�� ஏ�னா�. அவைர�

ெதாட���, ேஜா� ேஜா�யாக��, த�� த�யாக��, பல� த� த�

கா�க�� ஏ�னா�க�. தைலவ���� ெச�ைன�� ச�க���

சா��� ���தா�.

கா�க� பற�தன. ெபா�னா�தா, அ�த� கா�க� த�ேம�

ேமாதாம� இ��பத�காக ஒ����ெகா�டா�. எ�லா��

ேபா���டா�க�. ெபா�னா�தா ெபா� கல�� ��றா�.

ம����� எ�ேக ேபாவ�? ஒ��� ��யாம� அவ� �ழ��

��ைக��, ப�சாய�� உ���ன� பரம�வ� வ�தா�.

ச�க���கார�க� ம���� ��ைம�ப�ட� ேபா� எ���

த��தவ� இ�ேபா�, ெபா�னா�தாைவ� பா��த��, த� ம���

உய��� ��ட� ேபா� ெந�ைச �����னா�.



“மாமா, ம��� தராம� ேபா��டா�கேள?” ‘’ெபா��தா�

��யா�வா�. ஏ� பற�கேற? நாைள�� வ�வா�க.’’

நாைள வ�த�. நாைள�� ம�நா�� வ�த�. அவ�க�

வர��ைல .

இத��ைட�� ெபா�னா�தா�� மக�, சா�ேல� ��ைன� கா�

ெச�தா�. ஆனா�, வ���� இ��� ��ற� கா�யாகாம�,

ைகைய� காைல இ���� ெகா�� �ட�தா�. ஜுர� 102 ���

தா�������. க�க�, உ�ேநா��� ேபா�� ெகா����தன.

ைக கா�க� ெவ��� ெகா����தன. வ��, க�மா��

கன����த�. ெபா�னா�தாவா� நா� ெப�த மவேன’ எ��

கதற�தா� ���தேத த�ர, ேவ� ஒ��� ெச�ய ��ய��ைல .

அ�க�ப�க���கார�க� �� ��டா�க�. "ஐேயா, �� ேத�

வ�த ைவ��யைர �ர�� நாேன எ� ��ைள��

எமனா��ேடேன!’’ எ�� ெபா�னா�தா �ல���

ெகா����தா�. 

அைரம� ேநர� ஆ������.

ெபா�னா�தா�� மக�ைடய ைககா�க�, ேம�� அ�கமாக

இ��தன. ேம� ���, �� ��� வா��ய�. அ��ெகா����த

ெபா�னா�தா�� க�க�� ��� �ரகாச�.



�ஷய�ைத� ேக���ப�� நா�� ைவ��ய� த�கேவ�ேவ

அ�� வ����டா�. ைபய�� ைகைய� ���� நா� பா��த

அவ�, “ஐேயா பகவாேன! மரணநா� ேபச ஆர������ேத!

இ�ேம� ஒ��� ப�ண ��யா�. காைல�ேல எ�ன

சா���டா�?” எ�றா�.

“சா�ேல� ��னா�. ேவ�டா�டா�னா ேக�கேல. அ�த�

த����கா� ெகா��த அ�வள� சா�ேல�ைட�� ��ணா�.”

‘’ஒன�� அ����கா ெபா�னா�தா? இ���� ப�ட�க�

ெகா��க� �டா��� நா� ஒன��� ப���� ப���

ெசா�ேனேன. மற����யா? வ���ல மா�த� வ�����.

அதனாலதா� ெவ�� வ�����. நா� ெகா��த க���

மா��ைரைய வ�����யா?’’

"தா�தா, நா� பா�. மா��ைரகைள� �ர எ����ேட�.

இ�ேபா நா� ெப�த மகைன�� எம���ேட எ����ேட�.

தா�தா, தா�தா, ேபான தடைவ அவ� ேக�ைக� ������தா�

ெவ�� வ�த�. நா� உ�ைம அ�யாயமா�� ����ேட�.’’

ெபா�னா�தா�� மக��� ெவ�� �����ட�.

வா��ைக����ேத அவ� ெவ���ெகா�டா�.



ெபா�னா�தா ச�க�� ஆசா�கைள� ���யப� ஒ�பா�

ைவ�தா�. 

அவ� ����க� எ�டாத ெச�ைன நக��, அ�த� ச�க���

��வாக� க����� ��ட� நட�� ெகா����த�. ச�க���

அைற�� ெபா�னா�தா மக���, �� உமா சா�ேல� ெகா����

ேபா�ேடா �வ�� மா�ட�ப����த�. �ரபல தைலவ�,

ெபா�னா�தா��� ம���வ அ�ைட அ��பதாக� கா���

�ைக� பட�ைத� �ர���த �ரபல ப���ைகக� அ�த ேமைஜ��

�ட�தன. அவ�ைற� க�த���� �ேர� ேபாட� ேபா�றா�களா�!

ச�க��� ��வாக� க���, அ��த மாத���� எ�த�

�ராம�ைத� ‘��கார�’ எ��கலா�, அத�� எ�த� தைலவைர

அைழ�கலா� எ�ப� ப�� �வா���� ெகா�����ற�.



�யாய�

தபா�கார� , ைச���� இ��� இற�காமேல, லாவகமாக அ�த�

க�த�ைத ��ெய��தேபா�, மாட� க���� ம�ைக� கைட,

ப�ேவக��� இய��� ெகா����த�. கைட� ைபய�க�,

சர��கைள� ெகா����ெகா����தா�க�. ‘க�லா’��

உ�கா��� �பா� ேநா���கைள வா��� ேபா���

ெகா����தா� மாட�க��. �யாபார ’ெட���’ ெத��தவ�

அவ�. ���ய���� ெகா����த வா��ைகயாள�க�,

ெபா�ைம இழ�� ேவ� கைட��� ேபாக ��யாதப�

�த�ேலேய, அவ�க�ட���� �பா�கைள வா���

ேபா����டா�. இ�ேம� சர��கைள சாவகாசமாக�

ெகா��கலா�.

க�த�ைத� ����� ப��த மாட�க�� ெகா����

ேபானா�. கைடைய ஒ��னா�ேபா� இ��த ����’ உ�கா���

ப���ைக ப���� ெகா����த அ�பைத� தா��ய

ஐயாசா�ைய� பா���, “பா���களா… மாமா…. இ�த ெப�மா�



பய� ப������ற அ��ரம�ைத… வய�� ெபா��

எ��றைத�� மற����…”

அ�பவ�ப�ட ஐயாசா�, அவைன� க�களா� அட��

���, ெவ�ேய வர� ெசா�னா�. இ�வ��, ஓ� ஓர��� ���

ெகா�டா�க�. ெச�ைன�� ேவைல பா���� டா�ட� மகைன�

பா������� ேபாக வ������ அவ�, மாட�க��ைவ,

க�த�ைத உர�க� ப����ப�� ெசா�னா�. அவ� ’உர�க�

ப��தா�.

"அ��� ஆைச��, பாச�� ப�ச�� �ைற�த �ர��� மக�

மாட�க����, நானா�ய உ� அ�மா த�ம�மா� - ேமல�ெத�

���ல��� �ல� எ��� �கேசம�க�த� எ�னெவ�றா�,

இ��, எ�லா� வ�ல கா�தவராய� ��ைபயா� நா��,

அ�ன����� ெச�ல��ைர, �ைம��ைர��, உ� ெப�ய�பா,

ெப�ய�ைம, ��ைளக�; சா�, க��ப�, ல��மண�, சேராஜா,

ெச�ல�����, உ� ��த�பா, ��� ��ைளக��, இ��� ந�

இனஜன ப���க� எ�ேலா�� ந�ல �க�. இ�ேபா� உ�

�க�ைத��, ஐயாசா� அ�ணா��, அவ� மக� ெப�டா��

�க�ைத��, க�ணா� பா��க��, காதா� ேக�க�� ஆைசேயா�

இ���ேற�.



‘ேம�ப�, மாட�க�� அ��� �ஷய� எ�னெவ�றா�,

நா� இ�ேம� உ�� வா��� �ரேயாஜன��ைல. அ�ன���

வய���� ேபா����� ேபா� �வ��� த��பய ��ைள

ெப�மா�, காத� ��மா� பா�ைட� பா� ��ட�

ப�����கா�. உடேன அ�ன���, ந�லத�கா� ேபா�

அ�� �ர�� எ�ைன ஏ� ��ட� ப���றா�’ எ��

ெசா�ன���, அ�த க�த களவா�� பயமவ� உடேன

��ல��சானா�. சாய�கால� நா� க����� ேக�டா�, அவ��,

அவ� அ�மா�கா���, அவ���� ேதா���கரண� ேபா��

��ஷ�கார�� எ�ைன �ர��னா�க�. உ�ைன��

���னா�க�. ஆைகயா� � , இ�த� க�த�ைத� த�� ேபா�

பா���, உடன�யாக ஊ� வ�� ேசர��. அ�ன��� அ��

ெகா�ேட இ���றா�. இவ�கைள அட��னா�தா� நா�

ெத��� நட�கலா�. � வ�வ� வைர��� நா�க� உ�ைர�

ைக�� ����� ெகா����ேபா�. எ�ப�யாவ� வ�� ந�

�லமான�ைத� கா�பா��. உடேன வர��.

இ�ப���, உ� அ���ள அ�மா, 

த�ம�மா�.’’

க�த�ைத� ப��த மாட�க��, ைககைள� த���

ெகா�டா�. ேதா�� அ���� ெகா�டா�. காலா� தைரைய



உைத��� ெகா�டா�. வா��ைதகைள� �ம�� ��ற அவ� வா�,

தானாக� ேப�ய�:

’’பா��யரா மாமா… அ�யாய�ைத . எ� த�க��ய….. வய��

ெபா�� எ��றைத�� பா��காம… அ�த� ெப�மா� பய�

��ட� ப�����கா�…. அவ� ைகைய காைல ஒ��சா�தா�

என��� ைககா� இ���றத� அ��த�…. மாமா… நா�

�யாய�த�… �ேர ெசா���…"

ஐயாசா� �தானமாக� ப�� அ��தா�: "மாட�க��!

உன�� இ�ேபா ஓ�ற பா�ைப� ����ற வய� …. வா�ப

ேவக��ேல ேப�ற� த��… மாமா ெசா�றைத� ேக�. ெர��

நாைள�� ஆற�ேபா�ேவா�…. அ��ற� ேயா��ேபா�…’’

’’இ�ல ேயா��கற��� எ�ன மாமா இ���?

அ�ன���ைய, ெம�ரா�ேல ஒ� ஆ�ஸ� ைபய���

���கலா�� �ைன����ேக�…. இ�த� சமய��ேல ெப�மா�

பய இ�ப�� ப��னா�….. நா� ேப� எ�ன �ைன�பா�?

எ�வள� அ��கமா இ���?"

"எ�னடா அ��க�? தா� மாமா மக�� ��மா ��ன�

பய��ள ��ன�தனமா �ைளயா����பா�. இைத� ேபா�

ெப�சா���ேய…’’



"எ�ன மாமா அ�ப�� ெசா����� . தா� மாமா மவனா

இ��தா எ�ன? அவ�க���� எ�க���� இழ��

�ைடயா�… எ��� �ைடயா��� ஆன�ேபா �ைளயா��

எ���? அ��லா� இ�ல…. நா�க எ�ன ப�ண ���� எ��ற

இள�கார� - ெகா���…’’

“ேட�… ஆ��ர�படாேத…. ெபா��தவ� ��யா�வா�!”

“��மா �ட�க மாமா… நா� இ��� ெர�� நாைள�ல

ஊ���� ேபா�, ேபா�� க��ெள��� ெகா��க� ேபாேற�.” 

’’ ேட� …. அ�ப�� ப�ண � �டா�டா….. ேபா��ல �

க��ெள��� ���தா�, அவ�க ேவ���� வ���காவ�

‘அ�ன������, ெப�மா���� காத�… அ�ல அவ�

பா����கா��’ சா��பா�க. ேகா��ல…. அவ�க வ��� உ�

த�க��ய ���ல ��க வ��… ‘� ெப�மாைள எ�தைன தடவ

எ�ெக�லா� ச���ச��’ அ��கமா ேக�பா�க. இ� வய��

ெபா�� �வகார�… அ�பல����� ேபாக� �டா�…’’

" அ��� ச�தா�. ப�மா பஜா�ல ேபா� ஒ� க�� வா�க�

ேபாேற�. ஊ���� ேபா�, ��ல��ச ெப�மாேளாட வாைய�

���ேப�. �ழ�கா� ‘���ைய’ எ��ேப�. அவ�

அக�படல�னா …. அவ� த�க�� ைகைய� ���� இ��ேப�.

அ��ற� ��ல��ேப�…"



"ேட�…. ஏடாேகாடமா� ேபசாதடா… அவ�கேள அவ�

ைகைய, உ� ைகல ப���கா’ ைவ��ேற�� ெசா�னேபா�

ம�����….

இ�ேபா பலவ�தமா ைகைய இ��கற� �ரமாடா?’’

ஐயாசா� எைத� ெசா��றா� எ�பைத� ���� ெகா�ட

மாட�க�� ��� ச�கட�ப�டா�. �ற� ஒ� �����

வ�தவ� ேபா�, ’’�� ஆ�ர� ெசா�னா�� ச�தா�; அ���

ேமேல ெசா�னா�� ச�தா�. நாள�க��� ர�� ஏற� ேபாேற�.

அவ�கள� ப�வா�க� ேபாேற�." 

ஐயாசா� இத��ேம� ேப�வ�� அ��த��ைல எ�பைத� ����

ெகா�� ஒ��� ேபச��ைல. ��� ேநர��� �ற�ப�� ��டா�.

அ�ன���ைய� ��ட� ெச�ததாக� �ற�ப�� ெப�மா�,

மாட�க���� அ�ைத மக�. ஓரள� வச���ள ���ப�ைத�

ேச��தவ�. ெநா���� ேபா���த மாட�க���� ���ப�ைத

அவ�க� உதா�ன� ப���னா�க�. ���ப��� ��த மகனான

மாட�க��, வா�பனான�� ெச�ைன�� வ��,

வ�ணார�ேப�ைட�� ஒ� ம�ைக� கைட�� ேச��தா�.

எ�ப�ேயா �ைர�� ெசா�தமாக� கைட ைவ�தா�. இர��

ஆ��க�� ஊ��, ஐ�� ஏ�க� ந�ைச �ல�ைத வா�� ��டா�.



ெசா�தமாக �� க����டா�. இ�வைர பாரா�கமா�

இ��த அ�ைத�கா� ெப� ெகா��க �� வ�தா�. ஆனா�,

மாட�க���� அ�மா��� ���ப� இ�ைல.

மாட�க���� த�� ெச�ல��ைர��, அ�ைத ���� ெப�

எ��ப� ெப��பாவ� எ�� வாதா�னா�. அ�ைத�கா�

ெகா��ெத��தா�. அ������ ஒேர ச�ைட . வர��� தகரா�

வ�த�; வா�� தகரா� வ�த�; கைட��� இர�� ���ப�க��

ெஜ�ம� பைக ஆ�ன.

இ�த� சமய��� இ�ப��ப�ட க�த�ைத� பா��த

மாட�க��, த� த�மான����� சவா� �ட�ப����பதாக�

க��னா�. வழ�கமாக, ேபா��ட��� ஒ� �பா� ெகா���, இட�

����� அவ�, எம�ஜ��ைய �����, ��னதாகேவ

��ெக� �ச�� ெச�தா�. இத��ைடேய, தா� வ�� இர���

ஒ�ைற� பா���� ேபாவதாக��, த�ைகைய� ��ட� ெச��

த�ய�� ப�ைல உைட�க� ேபாவதாக��, அ� வைர ைத�யமாக

இ����ப��� அ�மா���� க�த� ேபா�டா�.

மாட�க�� ஒ� ‘�ர��’ ெப���� ��ம�கைள எ���

ைவ�தா�. ப�டண���கார� எ�பைத� �ராம��� கா���

ேதாரைண�� ‘��பா��’ ேபா�� ஒ� ச�ைடைய ‘இ�’ ெச��

ெகா�டா�. ��� �ளா� மா���ெகா�டா�. ஐயாசா���,



ஊ�� இ���� மைன���� ேச� ெசா�� அ��ப வ����தா�.

அவ� �ற�ப��ற அ�த� சமய��� ஒ� க�த� வ�த�.

மாட�க�� , அவசர அவசரமாக� ����, உர�க� ப��தா�.

"அ���� அ�ைம மக� மாட�க�����, உ� அ��

அ�ைன , �லவ� ப�ட����� ப���� ேவைல �ைட�காம�,

�ற�த ம��� நா�கைள� பய���� க���� ெகா��� -

அேத ேநர��� உ� உ��ைணயா� ெச�ைன��

உய��ைல�ப�� ஒ��� ேவைல �ைட��� எ�ற

ந���ைக��� உ�� வா�� �லவ� ��தவ� �ல� வைர��

மட�. நல�. நல� காண �ைழ��ேற�.

"மகேன மாட�க�� உ� அ��� க�த� �ைட�த�. நா�

எ��ய ெச�ற க�த���, ஒ� ெப�� �ைழ ேந��� ��ட�.

வ����ேற�. ெச�ற க�த�, எ�டாவ� வ��ைப ��� தடைவ

���� பா���� ேதா�� க�ட அச� ���ல���யா�

எ�த�ப�ட� எ�பைத � அ�வா�. அவ�, நா� ெசா�னைத�

���� ப��வ� இ�லா�, �வர�கைள மா�� எ��, ெப��

பாவ� ெச�தன�!

“மகேன, நட�த� இ�தா�…. உ� அ�ைத�கா� எ��

ெசா�ல�ப�பவ�� மகளான ேமனா������ - உ� அ�ைம�

த�ைக�� ெபயைர� ெகா�டவ�மான அ�ன���, ந� வய�



வ�யாக வர��� ‘ஒ�லாக’ நட��ெகா�ேட, காத�

பா���கைள� ���ெகா��, இதர ெப�க�ட� ெகா�ட

ம���� ெகா�ேட அ�ச�, மட�, நாண�, ப����, ேபதைம�

ப��கைள மற�தவளா�, இ�வான �ைற�� ைகைய� காைல

ஆ���ெகா�� ேபா����றா�. வய�� இ��த உ� இளவலா�

ெச�வ� ெச�ல��ைர, அவைள� ���த ேவ��� எ�ற �ய

ேநா���, ‘ெப�க��� அழ� அட�க�’ எ�� அவ� பா�����

ேப�����றா�. அ�த இர��� இ�லாத அ�ன��� , உடேன

�ன�� ெகா���, உ� இளவைல - உ� க���� இ�ய

த��ைய� �������றா�. மாைல�� அவ� அ�ைன��

த�ைத�� ��ற� �ழ ந� இ�ல� வ�� எ�ைன ஏ�ன�. ெப�மா�,

ந� அ�ன���ைய - உ� உ���� ேமலான இ�ய த�ைகைய

இர�� நா�க���� ைநயா�� ெச�ய� ேபாவதாக� சபத�

ெகா���ளா�. ஆைகயா� மகேன! ஓ� வா! உடேன வா! தா�

ெசா�ைல� த�டாேத ! தய�காம� ஓ� வா! 

இ�வ� , 

உ� ஆ��� அ�ைன , 

த�ம� அ�ைமயா�.”

������: 

�லவ� ��தவ� ந�ல ெப�. அ�வா�. உ� ந�ப�கைள

�சா���, அ�� உய��ைல�ப�� ஒ��� ப� �ைட�க



ஏ�பா� ெச����� வா. இத�காக, � இர�� நா� தாமதமாக

வ�தா�� பாதக��ைல .

அ�ைன , த - அ. மாட�க�� �ரம�ப��� க�த�ைத�

ப��� ���தா�. ஐயாசா���, க�ட�ப�� �வகார�ைத�

���� ெகா�டா�. ��� ெமௗன� சா��த மாட�க�� , �ற�

‘’பா��க மாமா…. அ�யாய�ைத… எ� த��…. அ�ைத மக�

ெக��� ேபா�ட� �டாேத எ��ற��காக க������கா�.

எ�வள� ��� இ��தா� இைத� �����காம, அவ�க எ�க

நைடவாச�ல வ�� ������பா�க… நா� ஊ���� ேபா�

ெர��ேல ஒ�� பா����� வ��டேற�…’’

மாட�க�� ��ைன�ட அ�கமாக� ெகா����

ேபா���பைத� பா��� �த��, ஐயாசா� ஆ�ச�ய�ப�டா�.

�ற� ���ேநர� ெமௗ�யானா�. அத��� �ற� வ�� ���க�

���தா�.

“ஏ� மாமா ������…?’’ ’’மாட�க�� …. இ�த மன�

இ��ேக…. அ� ஒ� ெச�ம� ஆ�… எைத எைத

�யாயமா�க��� �ைன��ேறாேமா, அ� அைத �யாய�தா��

ந�மள ந�ப ைவ��ற���, ஆ�ர� காரண�கைள ேஜா����….

��தாநா� , அ�ன���ைய, ெப�மா� ��ட� ப��னா��,

அைத த���� �யாய�ப���� க��ேன….. இ�ேபா அ���



எ��மாறா�, உ� த��தா�, அ�ைத மகைள ��ட�

ப��னவ�� ெத��ச�� ��ட� ப��வைதேய உ� மன�

�யாய�ப��த� பா���. இ�த மன� இ��ேக….. அ� அவைர�

ெகா� மா��, எ�ல படற ைவ��ேறாேமா அ�ல பட��.”

மாட�க�� ��� ேயா��தா�. ஐயாசா� ெசா�வ��

அ��த���ப� ேபா� ெத��த�. ��தாநா� ேவ��த���

�யாய� ேப�ய அவ�� அேத மன�, இ�ேபா� த�ைன

அ�யாமேல, ���� ெவ�க� இ�லாம� ச�ைடைய மா���

ெகா�ட� அவ��� ����ரமாக��, ெவ��பாக�� ெத��த�.

���ய ‘�ர��’ ெப��ைய� தைர�� ைவ��� ெகா�ேட,

ஐயாசா�ைய� பா��தா�. அவ� ெசா�னா�:

’’நா� ெசா�றத ந�லா ேக�டா. உ� ���ப�����….

உ�ேனாட அ�ைத ���ப����� ெஜ�ம �ேராத� வார���

அ��பைட� காரணேம பாச�தா�. அ�ன���ைய �

க���க��கற அ�� �ைறேவறாம� ேபா��…. அ�த அ�ைப,

அ�ைத�கா� பைகயா� மா���டா�. இ� இய�ைகதா�. உ�

ேமல… உ�ர ைவ�����ற உ� அ�ைத மவ அ�ன��� , உ�

த�� ெச�ல��ைரைய� பா��த��, ’இவ�தா� ந�ம

அ�தாேனாட ேசர�டாம� த����டா�’ எ��ற ஆ��ர��ல,

‘’உ� அ�ண� �ைட�காம� ேபானதா�, நா� வாழாம ேபாக�



ேபாற��ல" எ�பைத� கா����ற மா�� ப��’ ெச����பா�.

இைத, ெச�ல��ைர�� பாச�தா� க���க� ேபா���பா�…

�வகார� இ�தா�. இ�ேபா … � �ட அ�கமா ேகாப�ப�ற����

காரண����."

“எ�ன காரண� மாமா?” "��� உ� அ�ைத மக� ����ற….

நாம உ�ர வ������ இ���ற அ�ன���யா அட�க��லாம�

நட����டா’ எ��ற

ஆ��ர��லதா� ேகாப�ப�ற…. த��ைய ���ன��காக

இ�ல… �ைளைய�� மனைச�� ஒ���� ஒ��

அ�ைமயா� வ�சா�தா�, �யாய�த �யாயமா� பா��க����…’’ 

மாட�க�� ெப��ைய ஓ� ஓரமாக� த�����, கைட�கார�

ைபயைன� பா���, “��ெக�ட ேக�ஸ� ப���� வாடா!”

எ�றா�.

ஐயாசா� ������, ‘�ற�ப�ட பயண�ைத ���தாதடா….

அ�ைத ெபா�� க���ேல �� ���� ேபா�� அ�த� பய

மவைள�� ������� வா. நாைள�� நா�� ஊ��� வாேர�. �

அவ� ைகைய பலவ�தமா� இ���ற��� அவ�ய��லாம

ப���ேற�. பய மவ�, ��ணா�ைக மா� பா�கற� மா��,

உ�ைன ஆைசேயா� பா��பா�!’’



ஐயாசா�, வா� ���க� ���தா�. நாண�ேதா��த

��னைகைய� படர���� ெகா�ேட, மாட�க��

ஊ���� �ற�ப�டா�.



ஒ� “�ேரா���” ��வாச�
அ�கால���, மயானமாக��, இ�கால��� ம����ட���

��ைசகளாக�� கா��ய���� அ�த ப����, எ� வைளய�

ேபா� அைம�த ச�� ெபா��க�� நட��, ேத����ட��� ���

ப��க���� ேத�ல� நட��� ெகா��க� க�க��

ெமா��காம� இ��க, ‘க��� �ர����’ ஆ���ெகா��,

ஆ�கா�ேக ேகா� �ைளயா��ெகா����த ��வ�கைள,

ெச�லமாக கா�கைள� ���� ����ெகா���, ���� ����

�ர�� ஒ�வைன ெவ��பாக� பா���� ெகா���, ெச�ல�மா

ெவ��ப�டா�.

ெம�� ேரா���� வ�தேபா�, ேரா��� �ைன�� இ��த

எ�யாத ��சார �ள��� க�ப�ைத� ����� ெகா��, ேலசாக

��ைக� சா���ெகா����த அ�த� �ழ�ைய� பா��த��,

ெச�ல�மா, ேகாப�மாவானா�. அ�பாக, இய�பாக வ�த ஏேதா

ஒ� வா��ைதைய உ���ைல�����, உ���ைல�� ��ற

அ�த� �ழ�ைய �ைற���ெகா�� ��றா�.



ேலசாக ��ைக வைள���ெகா���, வல� ைகைய

மா�ேபா� ேச��� ��� மா�� ேம� ேநா�� வைள���

ெகா���, உ�ள�ைகைய ��ண� ேபா� ����� ெகா���,

அ�� அ�ைம� த���க� ெகா��த அ��தமான �க�ைத

அ����ெகா��� ��ற �ழ� ெச�ல�மா�� ேபா��க�க�

ெதா��த ேகாப அ��கைள� தா�கமா�டாதவ� ேபா� உட�ைப�

����� ெகா�� ‘�ற���’ கா���ெகா�� ��றா�.

ஆயா��� வய� ஐ�பைத� தா����ட� எ�பைத, அவ�

உட�ைப ���� தா�ட� ேபாவ� ேபா�, ‘�ஸாக’ இ��த

அவ� ைகக��, கா�க�� கா�டாம� கா��ன. அவ� ஒ�

கால��� இள� ெப�ணாக இ��தேபா�, ேம� மதமத�பாக

இ�����க ேவ��� எ�பத�� �ைன��க� ேபா�, அவ�

மா���, வ���, க�மா�� ெகா�ச� அ��தமாகேவ இ��தன.

கா�கைள�� ைககைள��, �க�ைத�� �ல������ பா��தா�,

அவைள இ�ேபா�� ந��தர வய�� ெப� எ��

க�ம�கலானவ�க� ெசா�லலா�.

ெச�ல�மா��� அவைள� பா��க� பா��க� ப���

ெகா��வ�த�. ‘���ணா��’ வா��வத�காக வல� ைக��

ைவ����த க�ணா� �சாைவ இட� ைக�� மா���ெகா��,

ெகா�ச� ச�த� ேபா�ேட �ழ�ைய அத��னா�.



“ஒ�� எ�தன வா��ேம ெசா�ற�? ஏ�ேம வ�ேத?

எ��காவேம வ�ேத? � உ�ேராடேய ெச��� ��டா��

தைல����ேட�� ெசா�னத�க��ற�� வ�� ���ேய.

ஒன�� ெவ�கமா இ�லேம? ெகா�சமாவ� ��ெசாரண

ேத��டாவ� இ��தா வ��யா? உ�. ஒ�� �� இ��� ���,

நா� �ைன�கேத த��. �� இ��தா�கா இ�� ���யா ேபா�ேம.

இ�ெனா�வா��, இ�த�ட பா��த ��னா மவேள

மாயான����� ��ேவ.”

ெச�ல�மா நகர� ேபானா�. ������ ��ற �ழ�,

அவைள ேலசாக� ����� பா������, �ற� ���� ����

���ெகா�ேட ேப�னா�.

"ஒ�� க�யாண��� ெசா�னா�ேகா. ��ைளயா�டா�

எ����றா�� பா��க�� ேபால ேதா���.’’

“க�யாண� எ��ற வா��தய ேபச ஒன�� இ�னா�ேம

ேயா�ய� ��? ப���க ேபசேவ��ய வா��தய பலவ�ற ��ட

ேப�னா எ�னா�ேம அ��த�? ச�தா� ேபா�ேம.”

�ழ�, ேபாகாம� அ�ேக ��றா�. அவைள அ��� ����

ேபாகலாமா எ�� ��� ேயா���� ெகா����த ெச�ல�மா,

கா�� ������, ம�ைக� கைடைய ேநா�� நட�தா�. அவ�



ேபா�றா� எ�பைத உண��த �ழ�, ���� உட�ைப� ����

ேபா�றவைளேய பா���� ெகா�� ��றா�. இ�ப�ெதா�

வய�� வய��ேக�ற வா��ேபா��, வா����ேக�ற

க��ர�ேதா��, க��ர���ேக�ற �ரேலா��, �ர��ேக�ற

�க�ேதா��, �க���ேக�ற ��� �வாைல� க�கேளா��

�ள��� ெச�ல�மாைவ பா���� ெகா�� ��ற �ழ�,

��தா�� ேசைல�� �ைனைய எ���, க�கைள

ஒ���ெகா�டா�. ��ேவாேமா’ எ�� �ைன�� ��ன�

இ�ெனா� வா�� பா������ �டலா�’ எ�� ��தைனைய

ப������ ெகா�ேட, �ழ� ��சார� க�ப��� ��ைமயாக�

சா��� ெகா�� ��றா�.

ப��� ப�ைன�� ��ட� ஆ������.

ெச�ல�மா இ�ேபா� ஒ� வா�ப�ட� �����

ெகா����தா�. அவ� இ��ைப த�ெசயலாக� ெதா�வ�ேபா�

ெதா�ட அவைன “இ�னா�யா… ஒ� மன�ல… ெநன��” எ��

��யஸாக� ெசா�லாம�, ����யவ�ண� ெசா���ெகா��

வ�த ெச�ல�மாைவ��, கவ���யான க��� �ற ேம���,

க�ட� ேபா�ட ����� ெபா�ைம ேபா�ட ெசா�கா��

அல�க��க, அல�காரமாக வ�த அ�த வா�பைன�� பா���,

�ழ� ����� ப���ெகா�டா�. அவ� க�கைள



அ������ படர�டாம�, ேநராக� பா����ெகா�� வ�த��,

�ழ��� ப�����. அவ�க� ெந��க ெந��க, �ழ�

இ����ெகா�ளாம�, ��சார� க�ப��� ��ைக�

ேத����ெகா�� ��றா�. அவ�க� ��ட வ�த��, ����

உட�ைப� ����� ெகா�டா�.

ெச�ல�மா��� இ��� ேகாப� �ர��ைல ேபா��. சட�’

�ேர� ேபா�ட ப�லவைன�ேபா�, ��னா� ����, ��னா�

வைள�� உட�ைப ���� ���� ெகா�� ��றா�. ‘’ேபா��ல

��காேதேம, ஷா� அ�����’’ எ�� ெசா�ல� ேபானவ�,

அ�ப�� ெசா�ல �ைன�தத�காக த��ேத ேகாப�ப��� ெகா��,

��� அ�த� ேகாப�ைத, �ழ��� ேம� �ைச ������டா�.

“ஏ�ேம…. இ��� ��கேற? படா… ேபஜாரா ��ேட…

நா��தா� ேக��ேற�… ��லா� எ��காேவேம… �டவக��ற?

ேத��டாவ� ஈனமான� வா�டா�?”

�ழ�, த� �டைவைய இ������� ெகா�ேட, அவைள�

ப�தாபமாக� பா��தா�. ெச�ல�மா இ�ேபாைத�� நகரமா�டா�

எ�பைத� ���� ெகா�டவ� ேபா�, அ�த வா�ப� ���

நட�� ெச��, ஒ� ப�கமாக ேக��� �ர��� ���ெகா��, த�

���பவ� ேபா�, த�ம����ெகா�� ��றா�. அவ�



��வா�றாைமைய தா�க ��யாதவ� ேபா�, ெச�ல�மா, அவசர

அவசரமாக, மடமடெவ�� ெகா��னா�’.

“நா� இ�ேக… �ஸ�டா�ற� ஒ�� உ���தாேம?

ஒ�னால… அ�பதா� ெசாக��ல… இ�ப�� ெசாக�த ெக��க

ெநன�சா… இ�னா அ��த�? தய� ெச��… ேபா��ேம…. அட

��னதா�… �யா ���யா - நானா… க��த� ����

த�ள�மா?”

�ழ�, த� க���� இர�� ைககைள�� ேகடய� ேபா�

ைவ���ெகா�டா�. இ�ேபா� அவளா��, ேபசாம� இ��க

��ய��ைல .

“எ�ன�ேமா …. எ� ேபாறாத கால�….. இ�� ஆ��ேட�

�யாவ� மகரா�யா இ��க�� …. ம�யா�தாவ ெட��

ெநன����ேற�. ஒ�� ஒ� க�யாண� ஆ�, வா�ல வ���ல….

ஒ� ������வ பா���ட ��னா ச�ேதாஷமா…. க�டய

�டலா�….”

�ழ� எ��பா��த�ேபா� ஒ��� நட�க��ைல. ெச�ல�மா

எ��� �ழ��ைல . எ��� அைண�� ேபான �ப� ேபா�,

�ழ�ைய ��யமாக� பா��தா�. அ�ேவ, �ழ���� ேபா�மான

ைத�ய�ைத� ெகா��த�. ச�� உ�ைமேயா� ேக�டா� :



’’ஆமா�….. ��ைளயா�டா� இ�னா ேவல பா��றா�?

ஒ�பன மா�� ப�ட ��வானா? உ�ேனாட வ�தாேன …

அவ�தான…. மா�ள ��ள? எ�ப க�யாண�? எ���� ந�லா�

ெத�� ��னால ஒ����ட�க…. ஒ��… ப���காேத…

ஆன��ற�…. அவ��� ��வாசமா நட���க��….. ���தா

ெச�ல�…"

இ�ேபா��, �ழ� எ��பா��த� ேபா� நட�க��ைல .

ெச�ல�மா �தானமாக, அ��த� ���தமாக, மரண� ெப����

ஆ� அ��ப�ேபா�, எ�காளமாக��, இள�காரமாக��

ேப�னா�. ஒ�ெவா� வா��ைத��� ெக��’ ஒ�ெவா� �தமாக

ைந��ெகா�ேட ேபானா�.

’’நா�னாவ ப��� ேபச ஒ�� இ�னா�ேம ைர���? நா�….

எ�ேபா… ப��னா ஒன�ெக�னேம? நா� தா�யமா��… ��சா

தா� ��டா�� ��ேவ�… ஆனா ஒ�ன மா�� நா�னா ��ட

தா�ய மா���காமேல ��ஷன மா�����ட� ேபால

மா���கமா�ேட�. எ�� ேபா�� ேபா�� � ��� ெசா��யா?

க�மால�, ேபா�ேம ஒ� ����� . க�யாண ேநா��ஸ

எ������ ெவ��ல பா�ேகாட வாேர�. ��� ஒ� க�ள

ஆ��ைடயா�� இ�க வ�� ஆ��வாத� ப�����



ேபாவலா�. ���� ெக�ட ��ேத� ��� ெசா�ல வ���டா ெப�ய

���."

�ழ�ய�மா, �க�ைத� ைககளா� ���ெகா�டா�. �ற�

�ர�கைள� ச�� �ல��� ெகா�ேட "’ ‘ெப�த மன� ���, ��ள

மன� க���� ெசா�ற� ச�தா� கா��" எ�� ேலசாக

�ன��னா�. இ� ெச�ல�மா�� �ன����

’���ணா�லா�ய�.’

"ஏ�ேம ���� ����� ேப�ற . மன��லாம ெப�தவ மன�

எ���ேம ��தா ���? ஏ� வய�ல எ�லா ����கள மா��,

நா�� ஆ�தா ம��� �ர�ற வய�ல, �ய�தய ����� க�ள

��ஷ� ம�ல �ர�ற��� ���ேய ஒ�கா ��� மன�? ெம�ள�

ேப�ேம. யாராவ� ேக�டா ���பா�க. தா� ேபா�ட ���ய

���� த����, இ�ெனா� �டாேவாட ேபா�ற ஆ�����,

ஒன��� இ�னா�ேம ���யாச�? நா�னா தா� ஒன���

���கல. ர�தப�த� இ�லாத ம�ஷ�. ஒ� ர�த��ேல ெபாற�த

எ�னேய ர�த� ���� ������ ��ேட. இ�ப ர�த� ெக�ட

��ேன வ�தா�கா எ�னா�ேம நாய�? ஏ�ேம ேபச மா�ட�க?

ப��� மவரா�ேய ப�� ெசா��.’’

�ழ� ப�� ெசா�னா�. த��� த�மா�, நா�ைக வாேயா�

��� ேமா�, வா��ைதகைள ேவதைனேயா� �ரச��தா�.



"நா� த���ெக�ட க�மால�தா�, இ�ல�� ெசா�லல. ஒ�

ந�னா�� அ��� ஜவா���னா�� நா� ெச�த� மா�யா�தா

தா�க ��யாத க�மால ���தா�. அவ� அ��ச அ�யல��

���ச ���ல�� ��� ெக�����ேட�. ஆனா� அவ�

சாைவ�� நாேன ெச�த� மா�� ேதா��� . ஒ�ன நா� எ�ப��

மற�க ��யல. ஒ� வ�ஷ��ல ஒ�ேனாட ந�னா ��ட வ��…

ம�னா�� ேக�ேட�…. ேச���ேகா��…. ெக�� ெக����….

ெக��ேன�…. அ� ���வா…. ������… வ�த�. அ����

ெத�யாம ….. ஒ�ன எ�தைனேயா வா�� சாடமாடயா பா�����

��ேவ�…. ஒ�� …. ஒ� ….. ��ள ெபாற�தா�தா� எ�ேனாட

மன� ப�ற பா� அ�ப ����. எ�னாதா� நட�தா��… � என��

��ள�கறத மற�க ��யல….’’

“ஏ�ேம…. ெத�யாம�தா� ேக��ேற�.. ப�ைன��

வ�ஷமா… க�ள ஆ��ைடயாேனாேட ���தன� ப��ேய, ஒ�

��ளய… ெப�காம ஏ�ேம…. ேபான? அ�ப�… ெப���

ெதாைல����தா… எ�ன�� பா�க� ேதாணா�… இ�னாேல

ஒ��� ேபஜா� இ�ல…. என��� ேபஜா� இ�ல…. ஏதாவ�

��ள ��ள ெபாற��தா… ெபாற�� ெச��தா… ெசா���ேம…”

“ெச�ல�மா… ஆ�தாள இ�� ேபசாத�மா… நா� எ�ன

இ��தா�� உ�ேனாட தா��…’’ 



”தா��� இ�ெனா�வா�� ெசா��ேயா… மவேள அ�பற�

ெத��� ேச�…. நா��ட…. ���ய ����� �டா�. � �…. எ�

வாயால ெசா�லா�டா� ஆனா… ஒ��… தாய�ேபால ��ள…

�ல�ேபால ேசல�� எவேனா ஒ� ேசாமா� ெசா�����

��டா�… நா� தா� மா�� இ�லாத ப����� ����க�தா�

ேபாேற�… � அபச�ன� ���சா�ேபால… இ�ெனா� வா��

வராத… இ�ேதாட ச�…"

ெச�ல�மா, ேவகமாக நட�தா�. �ழ�, ெவ����

பா����ெகா�ேட, ��சார� க�ப��� சா��ததா� ‘ஷா�’

அ��தவ� ேபா� ���த தைல ��ராம�, ����த ���

��யாம�, ேக��� ப�கமாக� ேபா�� ெகா����தா�.

ெச�ல�மா, அ�த வா�பேனா� ேச���ெகா��, ��ைசைய�

பா��� நட�தா�. அ�மாைவ� ����� பா��காம� நட�த

அவ���� ேச���, அவ� பல தடைவ �����

பா����ெகா�ேட நட�தா�. சமா� ஒ�ைற ஒ� ப�க���

�வராக� ெகா�ட ��ைச��� இ�வ�� வ�தா�க�. ெச�ல�மா,

லா�த� �ள��� ம�ெண�ெணைய ஊ��� ெகா����தா�.

ெந�ய, ெகா�ய ெமௗன�ைத, அவ� ேதாழ� �����தா�.

’’ெச�ல�… இ�னாதா� இ��தா��… � இ�ப�

ேபச�படா�… அத� பா�தா… பாவமா ��… த�ளாத வய�



ேவற…. ஒ����டா… அ��� யா� �றா?"

“இ�னா�யா ��� அேதா� ேச����ற?… எ�ேனாட… ம��

ஒ�� ெத��சா…. இ�� �னா�த மா�ேட. ஓ����ட

ஆ�தாேவாட மவ���…. மன�….. இ�னா பா�ப���� ஒ��

ெத�ய நாய��ல �ேய எ���காவ� எ�ன ‘ஓ��ேபான

��ைடேயாட மவேள’ �� ேக�காமலா ��ேவ. நா�

ஆ�தா�கா� இ���� அனாதய� ��ட பா�யா…”

ெச�ல�மாவா� த�ைன இ�ேபா� க���ப��த

��ய��ைல . ���க� ���க ேக�� ேக� அ�தா�. தைல��

�ட ஒ� தடைவ அ���� ெகா�டா�. லா�த� �ள�ைக

அ�ப�ேய ேபா�����, அவ� த�ைன ��� �ட� �டா�

எ�� �ைன�தவ� ேபா�, அவ� ைகைய ெக��யாக�

�����ெகா�� �க�ைத அ�� ேத���� ெகா�� அ�தா�.

இ�வைர, அவ� ���பைத ம��� பா��த அவ�,

ஆ�ச�ய�ேதா�� அ����ேயா�� அவைள� பா��தா�. �ற�

அவ� தைல��ைய ேகா�����ெகா�ேட ’’அழாத�ேம.

ஊ��லக��ல ஆ�ர� ��.. அ�ல… ஒ�� உ� ஆ�தா

ப��ன�. அ�ேவ இ�ேபா … அ�லா�� ….. ஏேதா ….

வா�ப����ல ���, ச� �� . அழாத�ேம… அட" எ�றா�.



“� ஆ�ர� ெசா�னா�� எ� மன� ஆறா��யா… அ��

இ�னா�யா… த�ன ��ன ெகா���? � �ட� தா� எ�ன ேலசா

ெதா�ற… நா� இட� ����றனா? � ெதா�டா ஷா� 

��ைய த��… அ�� அ�லா� அ��க�தா� ெச���….

அ��காக நா�… எ�பவாவ�… ெகா��பா… நட���கேன��

ெசா�� பா�கலா�? ஒ� வா�� � ஓவராேபான�ேபா…. ஒ�ன

எ�ன ேப�� ேப�ேன�. தா�ய �� ��னால தாரமா

ெநன�காத�� அ�� ேப�னனா…. இ��யா? ெசா���யா …

நாய�… ேப��ய… நாய�…’’

"ெச�ல�…. �லக�…. � ெநன�க�மா��… இ�ல… அ��த�

காண ��யாம ஆ�ர� �ஷய� ��… இ�ப ஒ�ேனாட வய�ல �ற

பல ெபா���க…. பல ைக�மா��கேல. ஆனா�, � க�ண

ரா�யா� �ற. இ��� காரண� ெத��மா? ெசா���ேம…’’

“எ�� ஒ��� ஓடல. �ேய ெசா��.” “ஒ�ேவள

ஆ�தாேவாட � இ��தா, இ�த ெபா���கேளாட பழ�ன ேஜா�ல

ெர�� ைக� மா� ேபா���ேப.”

“ேயா�.” “அட ஒ� ேப����� ெசா�ேன�. ஒ�ேனாட

ஆ�தால �ைன�� �ைன�� அ�மா�� ஆவ��டா��� ��தமா

இ����ேட. ஒ� ஆ�தா உ���ேட அ��க� வ�� எ�ன மா��

மா�டா த���’ ெசா�லாம ெசா����� ���. அதனால �



ஒய�கா �ற��� ஒ�ேனாட ஆ�தா ைகமா�ன�� ஒ� காரண�.

ஆ�தா��� ஒ� வைக�� �� ந�� ெசா�ல��. பாவ� அத

இ�� ���� ���� ேப�ன��� �ர��யா, � ஒ� க��யாலேய

���������கலா�…”

ெச�ல�மா க�கைள� �ைட���ெகா�ேட ேயா��தா�.

அ�மாைவ ேப�யைத அ�யாய� எ�� ஒ���ெகா�ள��ைல

எ�றா��, அ�வள� �ர� ேபச ேவ��ய�. அவ���

�யாயமாக�� பட��ைல . ஆ�தா�கா� மன� எ�ப������?

அவ� இ�ேபா� எ�ப� ேபா�� ெகா����பா� எ�� ���

������ பா��தா�. ���� அழ� ேபானா�. அத��� ஒ� ���

ேயாசைன, அவ� அ�ைகைய� த��த�. ஒ� ஈய� ேபா����

இ��த ஐ�ப� ைபசா நாணய�ைத எ���, எ��கால கணவ�ட�

���னா�.

“எ���ேம?” “இத ஆ�தாவ�ட ��. � ெசா�ன� நாய�தா�.

பாவமா ��. ���கா ேபா�யா.”

“ெபா���க மனச ��யற� க�ட�ற� ச�தா� ேபால.”

“��ரமா ேபா�யா. ஆ�தா ���.”

அவ� ���ரமா� எ��தா�. நட�� ேபானவைன அவ�

ேப�சா� இ��தா�. 



’’நா� ���ேத�� ெசா��டாத. அ��� ��� �����. �ேய

ப�தாப�ப�� ���கதா ெசா��. ஒ�ன பா��ற���� அ���

சா��. � எ�வள� ந�ல��ள�� ஆ�தா��� ெத�ய���.

ேபா�யா, ���கா ேபா�யா. இ�ேநர� அ� த�க�சால அ�ட

ேபா�����." 

அ�ப��� இ�ப��மாக ஒ� மாத� ஓ�ய�.

ெச�ல�மா����, அ�த வா�ப���� வடெச�ைன��

உ�ள அ�த ��ைச� ப���� ேமளதாள��ட� ஒ� வ�தா�

வா��யா� ’ தைலைம�� க�யாண� ந�லப�யாக

நட�ேத�ய�. ��மண நா�� ஆ�தா�கா� வ�����றாளா எ��

ெச�ல�மா, அ�����மாக க�ைண� �ழ��னா�. ஆ�தா

அக�பட��ைல. அ�த இ�ப ேநர����, அவ� க�க�

��ப�ைர� ெகா��ன. தா� க�ட�ப�ட அைர ம� ேநர�����

�ற�, ெச�ல�மா ேரா��� ப�க� வ�தா�. ஆ�தா�கா�

��ட��ைல. ��சார� க�ப�ைதேய ெவ���� பா�������

ேபானா� ெச�ல�மா. ஆ�தாைவ� க�����க ��யாம�,

���� வ�த அவ��� , காைச ���ய ேநர������ மன��

ஒ� ப�ள� ���த�. அைத �ர�ப, ஆ�தா�� அத��� ��

வர��ைல .



ஓரா�� கால� ஓ�ய�. இர�� ��ைசக� ஒ�றாவ� ேபா�,

இ�ெனா��� உ�வா�ய�. ெச�ல�மா �ரசவ ஆ�ப�����

ஏேதா ஒ� வா��� தைர�� உ�ள பா�� �ர�டா�. �க�

�ரசவ�; ’ஆயாைவேய உ��� ைவ�த� ேபா�ற அழகான ெப�

�ழ�ைத.

யா�� வராத சமய�. ெச�ல�மா, �ழ�ைத�� க�ன�ைத

������ ெகா����தா�. ஒ� தா�� மன� எ�ப������

எ�பைத அ�பவ��யாக பா��த அவ��� ஆ�தா�கா� ��

பாச� ஏ�ப�ட�. அேத சமய�, இ�ப��ப�ட பாச�ைத��,

காமெவ�யா� எ�ப� உைட�க ���� எ�� அவ� ேயா��க

ேயா��க, ஆ�தா�� ேகாப�� ஏ�ப�ட�.

ேகாபமான அ�தாப��ட��, அ�தாபமான ேகாப��ட��

அவ� தைலயைண�� தைலைய ைவ��, அைத அ�����மாக

ஆ���ெகா����த சமய��� ஆ�ப��� ஆயா, நம� ஆயாைவ

இ����ெகா�� உ�ேள வ�தா�.

“எ�ன இ� ேவ��ைகயா இ���? �ரசவ��ல இவ�

���க�� … எ� ெபா���� எ�ப� இ����� ��யா

���ேச. இவ மய�கமா �ட�ைக�� தைலைய� ேகா����

�ழ�ைதய எ��� ெகா��ன. �� நாளா இ�கேய ப� �ட�ேத.

இ�ேபா இ�த ச���ய எ���ட ��� �ழ�ைத க���ல ேபாட�



ெசா�னா எ��? ��மா �� ப�ணாம வா பா��.” 

ஆ�ப��� ஆயா��� �� �ஷய�� ெத�யா� எ�றா��

ஆ�தா���� மக���� ஏேதா தகரா� எ�ப� ம��� ெத���.

அ�மா��, மக�� �வகார�ைத த�ைம�� �����

ெகா�ள��� எ�� �ைன�தவ� ேபா�, ஆ�ப���

�����க��� ���ல�கான அ�த ��னைக ���

ேபா���டா�.

�ழ� ஒ����ேபா� ��றா�. மக� ���வ� ெவ�ேய

ேக�க ேவ�டா� எ�ப�ேபா� வா�� கதைவ , ேலசாக

த������ ெகா�டா�. மகைள�� ேப��ைய�� மா�மா��

பா���� ெகா�� ��றா�. இ�ேபா�� அவ� எ��பா��த�

நட�க��ைல .

ெச�ல�மா அவைள� பா��� ேலசாக ��னைக ெச�த�

ம����லாம� ‘�ய�த ஒ�னா�ட� ���லா’ எ�� ஒ�

ேக��ைய�� ேபா�டா�.

அ�ேவ பா���கா��� ேபா�மானதாக இ��த�. மக��

அ�ேக ேபா�, கா�கைள� ������டா�. �ற� ���

ைத�ய�ப�� க�ன�ைத� தட� ��டா�. ��ெர�� எ���

ெபா�� வ�த அ�ைகைய வா�� கத� வ�யாக

ெவ�ேய����� ���� மக�ட� வ�� அவ� தைலைய�



ேகா���டா�. ேப��ைய எ��� உ�� ேமா�தா�. ���

ைகக�ர�ைட�� ெந���� ெகா�� மகைளேய பா��தா�.

�ழ�ைத ெப�ற ெச�ல�மா�� இ�ேபா� ஒ� �ழ�ைதயா��

ெகா����தா�. அ�� ���த��, ஆ�தாைவ� பா���

‘’எ�ேனாடேய இ����… ’அ�’ ஒ��� ெசா�லா�. எ��ேயா

நட�தைத மா�த ��யா�தா�. அதனால � எ�� ஆ�தா

இ�ேல�ேனா… நா� ஒ�� ெபா���ேல�ேனா �டா�. க��

கால��லயாவ� ஒ�ணா��ேடா�. மா�யா�தா மன�

வ���டா…." எ�றா�.

�ழ�, ��� ேநர� ேபச��ைல . மகைளேய பா����

ெகா���, த�ைனேய ேக��� ெகா��� ��� ேநர� இைம

ெகா�டா� ��றா�. �ற� அட�� ைவ����த அ�தைன

உண���கைள�� ெகா�ட� ேபானவ�, �� �ைற�த ���

பாைனைய தைல�ழாக� க���ப�ேபா�, தைலைய க�����

ெகா�ேட ேப�னா�.

‘’� ெசா�றத ேக��ற��� எ�ேனாட கா� ���ய�

ெச�����. ஆனா�, ஒ�� ேபஜாரா இ��ற� த��. எ��ேயா

அ�த ஆள ந�� ��ேட�. இ�ேபா அ� க���ெக��

கா��ெக�� வாத��ல �ட���. அத’ ����� உ�ேனாட

வ�தா மா�யா�தா ம�னா�� கா�டமா�டா. மா�யா�தா ����.



ஒ�வ� ந�� ேபான�ேபா அவ� ெக�� இ�ேபா எ�ன ந��

இ��க�ேபா நா� �ேராவ� ப�ற� பாவ�. ஒ�வா��தா�

�ேராவ� ப����ேட�. ெர�டாவ� வா���� �ேராவ�

ப�ண�படா�. க�டாத ��ஷைன ��ற�ல த���ல��

ஊ��ட ெசா���. என�� ஒ��டேய இ��க��கற�தா�.

‘அத’ பா��� ேபா��லா�, என�� ெவ��பா��. ஒ�வா��

�ட�ப�த எ�����ட சா���ேட�. ஆனா� அ�’ நா���லாம

ெகட��. நாதா� இ�யா�ப� ��� க�� ஊ�ேற�. ‘அத��’

ேச���ேகா�� ஒ���ட ேக�க��ேபால ேதா��. ஆனா�;

அ�� ேக�ற� பா� ����ற மா�ட ப�ல� ���ற சமாசார���

ெநன�க� ேதா��."

"எ��ேயா ெக�����ேட�. தாயா இ��காம த���ெக�ட

��டயா ஆ��டா�� ��டமா ெகட��ற அத’ அ�ேபா��

��ற� நாய��ல. ஒ� ந�னா கா���� ���காம, அத��’

��ைச���ள ��� வ�� ���க ���காம இ��தா, நா� ��

ெக��தவளா மாறாம ப���யா இ�����ேப�. எ�ன ப�ற�

ேபாறாத கால�. க�மால ���� க�ணரா�யா ��ேட�. இ�தா

ச���. ஒ� ந�னா ��ட தா��� தேவா�� த�க�த ேச�� ��சா

ெச�ேச�. இத �ழ�த க���ல ��ற ைர� என���ல. எ� ைக�

ப�டா பாவ�. �ேய ����.’’



"நா� ெச����ட பாவ�த நா�தா� ��க��. ஒ�� எ�த

ெசா�தேயா, ெசாக�தேயா ெகா��காத�ேபா எ�ேனாட பாவ�த

ெகா��ற� நாயமா? ஆனா� ஒ��. எ�ேனாட ெபா��, நா�

ெப�த மவா எ�ன ஆ�தா�� ஒ� வா�� ����டா நா�

சாைவ�ல �ட ச�ேதாஷமா சாேவ�.’’

�ழ� ேப�ைச ம����லாம�, ��ைச�� ���த� ேபானவ�

ேபா� அைத இ���� ������டா�.

ெச�ல�மா ‘ஆ�தா’ எ�� ���ட��ைல. ஆனா� அவ��

அ�ைக ஒ�, ஆ�ர� தடைவ ஆ�தா ஆ�தா’ எ�� ெசா�லாம�

ெசா�வ�ேபா� ஒ��த�.



த�ம��� த�கா��!
ம�க�மா, தைல��ேகாலமாக, ஓ�ட�� நைட�மா�� ேபாவைத ,

ஊ��கார�க� கவ��க��ைல. தைல�� இ��த ����க�ேட

அத��� காரண�. எ�றா��, இ���� �ட�ைத ைவ���

ெகா�� ேபா�ற ெப�கைள� பா���, “எ�ன த���கா

ேபா�ய” எ���, ம�ெண�ெண� வா�க லா�த� �ள�ைக�

����ெகா�� ேபா�றவ�கைள� பா���, “எ�ன…

ம�ெண�ண வா�கவா’’ எ��� ���த தைலைய� ச��

�����, ��நைகைய இய�பாக� படர ���, தைல�� இ����

����க��, அவ� தைல���� ெதாட���ேபா� ேதா���ப�

அனாவ�யமா�, அேத சமய� அல��ய� இ�லாம��, ஆ����

த�கப� ேக��ைய��, ேக����� த�கப� ப�ைல��

ேப��ெகா�� ெச��� ம�க�மா, அ��, ேச��த உத�கைள�

���காம�, நைட ேபா�ட காைல� தள��தாம� ேபாவைத�

பா���, ஒ� �ல� ெகா�ச� �ைக�பைட�தா�க�. இ��,

அ�கமா� �ைக�பைடயாத ஒ���, ‘’எ�ன…. ம�க�மா, எ�ன

வ����� இ�ைன��?" எ�� ேமாவா�� ப�க� ைகைய�

ெகா�� ேபான ேபா�, இ�ெனா���,’‘ஒன��



ஒ�ெவா�ைன�� ப���� ப���� ெசா�னா��ட ெத�யா�. அவ

��ஷ� ��ெந�ேவ��� வ�� பார�ைத ஏ�������

ேபானவ� , நா� நா� க��� இ�����தா� வ����கா�.

க�வா��� �ழ�ைப வ��� ெகா��கா�டாமா? அவ�

க�ன�ைத� ���� ��வா�டாமா?" எ�� ��� ேபா�டா�. 

ம�க�மா ��� ��றா�. அ�த இ� ெப�கைள��, அவ�க�

ேப�ைச�� ர���� ெகா����தா��,

ேம���’‘பயனா�ய��� … ேப�ைச� பா��யளா’’ எ��

ெசா���ெகா��, தள��த ேவ��ைய� க��� ெகா���,

உ��� ெபா�ைய ��கா� �ைவ��� ெகா��� ��ற �ல

�ழவ�கைள��, ெமௗனமாக� பா��தா�. அவ��� அ�ேகேய

கதறேவ��� ேபா���த�. அவ�க� ைககைள�

�����ெகா��, அவ��� தைல சா���� க��ைர� ெகா�ட

ேவ��� ேபா���த�.” இ�த ெநா���வா�’ மாசான�

இ��கா��லா… அவ�… எ�ைன எ�ன ப��னா�

ெத��மா…’’ எ�� ெசா��, ஊைர� ��� ஒ�பா� ைவ�க

ேவ��� ேபா���த�.

ம�க�மா ேபசாம� ���த உத�கைள, க�டாயமாக� ேச����

ெகா�டா�. ெகா�ட� ேபான க��ைர� �� க�ைதகைள ைவ��,

லாவகமாக� ேத��� ���� ெகா�டா�. எ��� ேபசாம�

மடமடெவ�� நட�தா�.



ேபா�� அ�� ேபா�� மா��, எ�த�த ப�தா�� இ�லாம�

அனாைத மா�� இ��த த� ஓைல ���� ��ற���,

����க�ைட, ��ஷ� இற�� ��வ� வைர���, �ம��

ெகா�� ��பவ�, அ�� அைத� ெபா�ெத�� தைர��

ேபா�டா�. ��ெந�ேவ��� �ற� வ���ட� ேபா�, ெவ��

வ���ட� �������த நடராஜ�, நா�நா�க� ��க�

கல�க�ைத ஒ� ம� ேநர��� ����� க�� ��வ�ேபா�

�ற�ைட ���� ���� ெகா����தவ�, ச�த� ேக��, ெக�ட

கன� க�டவ�ேபா� ������ எ��தா�. க�கைள, உ�ள�

ைககளா� ேத��� ���� ெகா�ேட, ‘’நா�தா� வார� ெத��ேம

இ�ைன��. ஏ� ��ள ��� ெவ�ட� ேபாேன" எ��

ெசா���ெகா�ேட, ைககைள ேமேல ���, ’ஒ���’ ���,

அவைள ஆைசேயா� பா��தா�. மா���ெகா��� ேபா�ட ம�

மா�� ஒ���� அ�த� �ர�, “இ�த நா� நா�ல ஒ� நாளாவ�

எ�ைன �ைன�சாரா? ைக�� அ���� ெசா���. அ�பதா�

எ�லா�” எ�� வழ�கமாக� ெசா�லாம� ேபான�� ச��

ஏமா�றமைட�தா��, அ�த ஏமா�ற�, அவ�, அவ�� கவ���

�க�ைத��, ��யைர�கா� �ற�ைத��, உ�ைள மா�� உ���

�ர����த அவயவ�கைள�� ர��பைத� த��க��ைல .

ம�க�மா, ��ஷைனேய ���ேநர� க�ெகா�டாம�

பா��தா�. க�ெகா�ட��ைலயானா�, �� ெகா��ய�. உத���



ப��த உ�� �ைர� �ைட�பத�காக, ைகைய� ���யவளா� தாள

��ய��ைல . கணவ� சா���ட �ற�, ஆற அமர �தானமாக�

ெசா�லேவ��� எ�� �ைன�தவளா�, த�ைன� க���ப��த

��ய��ைல . நா� க���� இ��� எ�����க�ேபானவ��

கா�கைள� �����ெகா��, ���னா�. நடராஜ�

பத��ேபானா�. அவ� �க�ைத �����, “எ�ன ��ள எ�ன

நட�த�. ெசா��, ெசா��” எ�� ெசா�����, �ற� அவ�

எ��� ெசா�லாம� இ��தைத� பா���, ’’ெசா��மா" எ��

ெகா�ச� அத��னா�. ம�க�மா, ேபச� ேபானா�. ����

அ�தா�.

அவ�, இ�ேபா� அவைள� ெசா��� ப� வாயா�

ேக�க��ைலெய�றா��, அவைள� த�ேனா� இேலசாக

அைண���ெகா�ேட, அவ� தைல��ைய� ேகா���ட பாவ�,

ம�காைவ� ேபசைவ�த�. 

"�� வார�னாேல இ���� ேபாவா�டா��� தா�

�ைன�ேச�. ஆனா�, �ழ�ெத� மாமா மா���� அவசரமாக�

��� ேவ��, ��ணா�� ���� ேபா���னா�. அதனாேல

மன��லாமதா� ேபாேன�. ��� ெவ��� க��வ���� அ�த

‘ெநா���வா�’ மாசான�த க�ட ����ட� ெசா�ேன�. அவ�

ஒ� ப�க�� நா� ஒ� ப�க�� ����ேபா� அவ� ைக� எ�

�ரல ��ளற� மா�� இ��த�. நா� அத த�ெசயலா �ைன�ேச�.



நாசமா� ேபாற பய எ� தைல�� ����க�ட வ���� எ�

ேதா�ல அவ� ைகய வ��� த���� எ�ைன எ�ப ��ள

கவ��க� ேபாேற�‘� ேக��றா�. நா� கா����ப�

ேபானேபா� எ�ன…. எ�ன…’’

அவ�, ���� ���னா�. நடராஜ� ெமௗனமாக இ��தா�.

’எ� ேதா�ல ைகைய� ேபா������ உத�ட� ���க

வ�தா�. நா� யா� ெச�த ���ய�தாேலா த��� ����

ஓ�யாேற�."

கணவ�ட� �ைமைய� ெகா�����ட ஆ�த��, ம�க�மா

அவைன� ேசாகமாக� பா��தா� நடராஜ� எ��� ேபச��ைல

���ேநர� அைசவ�� உ�கா�����தா�. ெந��� ெபா�ைட�

ேத��� ���� ெகா�டா�. ‘…. மவ���� ெக�ட கால�!’’

எ�� ெசா���ெகா�ேட ��ற��� �ட�த அ�வாைள எ���,

அைத� ைக�� ேத���� �� பா���� ெகா�ேட, ’’இ���

வய�கா�ல இ��� வ����க மா�டா��லா!" எ�றா�.

ம�க�மா���, அ�த வா��ைத�� �ப�த� ���� ��ட�.

ஓ��ேபா� அவ� கா�கைள� �����ெகா�டா�. அவ�

“����ள” எ�� ெசா�� ��ேப, ‘அ�த ெநா���வா�

சாவற�ல என�� வ��த� �ைடயா�, ம�சா�! ஆனா� அதனால



�� ெஜ����� ேபாறத எ�னால உ�ேராட இ��� பா��க

��யா�’’ எ�� ெசா�����, அவ� கா� பாத�க�� தைலைய

இ��� ேமா� அ�தா�. நடராஜ�, அவைள� பலவ�தமாக

�ல���ெகா�� ெவ�ேய�� ேபானா�. ம�க�மா

ம�றா�னா�.

’’அ�ேயா, கா�ய�மா! நாேன ஒ�ம ெஜ���� அ��பற

பா�யா��ேவ� ேபா���ேக. நா� ெசா��றத� ேக��."

’’��ழா!…. மவைன� பன� பழ�த ��ற� மா�� �வா�டா

நா� ேவ�� க��ற�ல அ��த��ல. ��ழா!"

“ெசா�றத� ேக��.” “� ஒ��� ெசா�லா�டா�. நா�

�ற� ெவ��� �ைழ�கறவ�தா�. அ��காக மான�த

ெவ����� �ைழ�க� ேபாறதா இ�ல! ெச��� மவ�!”

’’�� நா� ெசா�றத �� அவைன� ெகாைல ப����னா

நா� �� வர����ள இ�த ம�ம��யாேல எ�ன நாேன ெகாைல

ப����ேவ�. ேபா��கா� ஒ�ம ைக�� �ல��

ேபா������� ேபாறத எ�னா� பா��க ��யா�."

அவ� ெசா�வைத ஆேலா��ப�ேபா�, அவ� ைகக��

இ��� ��பட ���ய��த கா�கைள , அவ� ���

�தான�ப���ய ேபா�, ம�க�மா �தா���� ெகா�டா�. எ���,



அவ� ேதா� ேம�, த� இ�ைககைள�� ேபா���ெகா�ேட, ஒேர

சமய��� �ழ�ைத மா���� பா�� மா���� ேப�னா�.

‘’நா�� க��மா� வ�ச��ேல �ற�தவதா� ம�சா�. நா�

ெசா�றத� ேக���� அ��ற� எ�ப� ேவ���னா��

ப���. ஊ�ல ஆ� இ�லாமலா ேபா���? ெப�ய

ம�ஷ��க ெச�தா ேபா��டாவ? நா� ம�ஷ�க��ேட

ெசா���. ேக�க� தா�க�� , ேக��. ஊ� �வாகர�த வ�� அ�த

நா���� �ற�த நா� தைல�� க����� ெச���� ���

அ��க� ெசா��ேவா�. நம�� ஆ� பல� �ைடயா��னா��

நா� அத�ம�ைத� த��� ேக�க� ெசா��ேவா�. அ��� ஆ�

பல� ேதைவ��ைல. இ�த அ�யாய�ைத� ேக����

ஊ��கார��க ��மாவ இ��பாவ? அ�த நாய ந� ேரா�ல வ��

ெச���� கழ�� அ��க� ேபாறாவ. இ�பவ ேபா� ெசா���…’’

நடராஜ� �ற�ப�டா�. ம�க�மா��� மன� ேக�க��ைல .

‘’கா�� சா����� ���� ேபா�. எ�ப

சா����ேரா?"’’உன�� அ����கா? இ�த� சமய��ல எ�

ெதா�ைட���ள … கா�� இற��மா?"

நடராஜ� ேவகமாக நட�தா�. ம�க�மா கா�ய�மா ேகா��

��ைக� ைகெய��தா�. 

br> “கா�ய�மா! அ�த ெநா���வா� மாசான� இ�ப இவ�



எ��� …. வ��ட�படா�, தாேய!” 

நடராஜ�, ேவ��க �����க , �ழ�ெத� மாமா, எ�� பலரா�

அைழ�க�ப�� இச����� ����� வ�தா�. ஊ�

அ�ணா�க�� �த� அ�ணா� அவ�. ேகாப�கார�.

�ண�கார�. எவ� ������ காரண��லாம� ேபாகாத

நடராஜ�� வ�ைக�� காரண கா�ய�ைத அ�ய� ���தா�.

"எ�னடா? ஏ� இ�ப�� தைலெத��க வ�த? உ�கா�!’’

“ஒம�� , ��� ெவ�ட�ேபான ம�க�மாவ அவ�, மாசான�

எ�ன ப�����கா� ெத��மா?”

’’��கார� பய! ஒ� ெபா�டா�����ேட��

வாலா��றானா?" “அவ ேதாள� த��னானா�…. மவ�.” “ஏ�, எ�

��னாேலேய ��டாதடா, எ�ன இ��தா�� அ�த� பலவ�டற�

பய எ�ேனாட ��� மவனா� ெபாற�� ெதாைல���ேட�!”

’’அவ� ெச�ச கா�ய�ைத� பா���� �� இ�ப�� ேப�னா

எ�� ?"

“அ��காவ ஊ� �யாய�ைத ���� ெகா��பனா எ�ன?

நாைள�ேக ஊர ���ேவா�. அவ� ெர��ல ஒ�� பா���ட

ேவ��ய�தா�. இ�ேல�னா ஊ� ���� �வரா���. எ����

�ஷய�த க��கமா ைவ�, ெபா��ள �வகார�.” “மாமா



நாைள�� ஒம�� ெவ���ல ேவல இ��யா?” “இைத�ட அ�ப�

எ�னடா ெப�ய ேவைல?”

நடராஜ�, அ����� நக��தா�. ஆசா���� ��� மக�

���ள ர�த பாச���, ஏ�ப������ ரசாபாச�ைத� �ைறவாக

ம��கலா� எ�� �ைன�தவனா�, இ�ெனா� �ர�க�

ஏகா�பர��ட� ேபானா�. ஏகா�பர� உ��� �ர�க� ம��ம�ல.

ஒ� தடைவ, ச�டசைப� ேத�த��� ���, �பா��

ேபா�மள��� ெவ���க���� ெத��த �ர�க�. அவ����

�ர�� உற��ட. சா����� ெகா����த ஏகா�பர� நடராஜ�

ெசா�ன ேச�ைய� ேக��, சா�பா�ைட ைவ�����,

பா��ேலேய எ�����டா�. ைககைள� க�வ ேவ��� எ��ற

எ�ண��ட இ�லாம�, படபட�தா�. “மாசான�த ெச��ைப�

கழ�� அ��ேக�பா�. எ�ன ெநைன�����டா�. நாைள�ேக பா�

ேவ��ைகைய” எ�� ெசா�����, ைக க��னா�.

இச����� ������� உ�சாக� �ைறவாக வ�த நடராஜ�,

இ�ேபா� ப� உ�சாகமாக ம�ய�கார� ������ ேபானா�.

�ஷய�ைத� ேக���ப�ட அவ� ‘’எ�ன ெநன�����டா�

ப�வா� பய. இ�த ஊ�ல ம�ய�கார� இ��கா�� ெநன����தா

இ�ப�� ப��வானா? அவைன ஊ���ேட த�� ைவ�ேக�

பா�’’ எ�� சவா��டா�. அ�த� சவா�� ம���த நடராஜ�



இ��� பல ’ெப�ய இட��� ேப�வ�கைள� பா����

ெசா�னா�. அ�தைன ேப�� ர�த�� ெசா�� ைவ�த� ேபா�

ெகா��த�. ெப�ய ம�ஷ��க. மாசான�ைத �டமா�டா�க. நாம

ஒ�� �ட�க ஒ�ணா க�டப� ��ட�படா� எ��

�ைன���ெகா�ேட ������ ����னா�.

ம�நா� �வகார�ைத �ைன��� ெகா�ேட ��காம�

ப��தவ�, காைல�ேலேய இச������� �����, ஊ�

��ட�ைத �ைன� ப���வத�காக� ேபானா�. ஆனா�,

இச�����, ெச�ேகா�ைட ேபா���டா�. எ�ேபா வ�வா�

எ�றா�, �ைற�த� நா� நாளா�� எ�� அவ� மக� ப��

ெசா�னா�. நடராஜ� ������� ெகா�ேட, ம�ய�கார�

������ ெச�றா�.

’’ இச����� இ�லா�டா ஊ� ��ட� நட�காதா எ�ன?

அவ� இ�லாத� ஒ�வைக�� ந�ல�தா�. ஏடா ேகாடமானவ�.

இ�பேவ தைலயா���ட ெசா��� த�ேடாரா ேபாட�

ெசா��ேத�. பய மவன � ���னா�� நா� �ட�ேபாற��ல.

அ��ற� ஒ� �ஷய�. ந�ம ெவ��யா� காணல . இ�த அைர

��ட ெந�ல�� பா��ல ைர� ���ல ெகா�ச� �����

வ����யா? கா� ேவ���னா தாேர�. �யா கா� வா��றவ�?



ேபா���� ���ரமா வா. நா� அ����ள நா� ேபைர�

கல��ேற�…’’

நடராஜ� அ����தப�ேய, மைன��ட� �ட ெசா�லாம�,

அைர ��ைட அ��த’ ெந�ைல� தைல�� ���

ைவ���ெகா�� ைர� ������ ேபானா�… அ�னா

அ�னாெவ�� அவ� வ�வத��� மாைல வ����ட�.

ம�ய�கார�ட�, ஊ�� ��ட�ைத� ப��� ேக�டா�, தைலயா� ,

ெகா���யா� ’சைம�ச���� ேபா���டதாக��, அதனா�

த�ேடாரா ேபாட ��ய��ைல எ���, த�ேடாரா ேபாடாம�

��ட� ���னா�, மாசான��� ஆதரவாள�க� ஒ�� ைவ���

�ேரரைண ைய� ெகா�� வ�வா�க� எ���, த�ேடாரா

ேபாடாத ��ட�, ஊ�� ��ட சாசன���� �ேராதமானெத���

��னா�. அேத சமய�, அவ�, ������ வ�த அ����, த��

அ�கமாக இ��பைத�� ���� கா��னா�.

நாைல�� நா�க� ஓ�ன. ஊ��கார�க� �� கைடக���,

ேகா��க���, சாவ����, ��� ��� ேப�னா�கேளய��

ஊ����ட� நைடெபற��ைல. இ�வள���� அ�றாட�

���� கா���� நடராஜ�, நா�� நா�களாக ேவைல���

ேபாகாம�, க�டவ�க�� கா�கைள� ����� ெகா����தா�.

அவ� மைன��� �யம�யாைத�காக, தன� �ய



ெகௗரவ���காக, �ர�க�க� இ�ட ப�கைளெய�லா�

ெகௗரவ�ைத� பாராம� ெச�� ���தா�. அ�ப��� �ர�க�க�

அைசய��ைல .

இச�����ைவ� ேபா� ���� பா��தா�. அவ�, ’ஏ�

நடராஜா! நா� மாசான� பயல நாய ேப�ன� மா�� ேப�ேன�டா

. அவ� ச��யமா நா� அவ� ெதாடல�கறா�டா" எ��

ச�வசாதாரணமாக� ����டா�.

நடராஜ� அசர��ைல . ’�பா�� இழ�� ஏகா�பர�ைத�

பா��தா�. அவ�, ������ இ��� ெகா�ேட, தா�

இ�ைலெய�� ெசா�ல� ெசா�னா�. அவ�, �ண� மா�� ப����

�ட�பைத� பா��த அவ� க�க� அன� க��ன. அ�த

ேவக��ட� ம�ய�கார�ட� ேபானா�. அவ�, அ�ேபா�

ெர��� இ��ெப�ட�ட� ேப�� ெகா����தா�.

“���� அ�யா, எ�ேனாட �கார எ�ப �சா��க�

ேபா�யா?’’ எ�� ேக�ட நடராஜைன� பா���, எ���

����”ஏ�டா ஒன�� ெகா�சமாவ� �ள இ��கா? இட�

ெபா�� ஏவ� ெத�யா�டா�? அரசா�க �ஷய�த

ேப�������ேகா�. ஒ� �ஷய�தா� உச��ேயா!" எ�றா�.



ம�ய�கார� , �ல ம� ேநர�க���� �ற� ெர���

இ��ெப�டைர� ேகா��� அ��த �ற�, ெர���

இ��ெப�ட�டேனேய ‘��’ வ���� ஏ�� ேபா���டா�. 

நடராஜ� �ராம�����த எ�லா� �ர�க�கைள�� பா��தா�.

அவ�ட�, அவ�க� அ�தாப�ேதா� ப�� ெசா�னா�க�. அ�த

ப��க�� சா��� ேபா��க� இ��தனேவ த�ர, சார� இ�ைல .

�ல�, அவ� ��னா� ���ப� ேபால�� ெத��த�.

‘ஊ� பய�வள ந��� �ரேயாசன� இ�ல. இ�த� பய�வ

ெப�டா��யள இ�ப எவ�� இ�����தா இ��

இ��பா�களா? ஒ�ேவள அேத மாசான� பய அவைள�� இ���

இவ��க ெவ��� ெசா�னா ெவ�க���

இ�����பா�கேளா? இ��தா�� இ����. ஆனா� நா�

இ��க�ேபாற��ல. அவ� ெப�டா��ய ��ல ப�ட�பக�ல

���� ைகைய� ���� இ��க� ேபாேற�. அ�பதா�

இவ�க��� உைற���.’

நடராஜ�, ம�க�மா�ட� த� ��ட�ைத� ெசா�னா�.

அவ�, அைத� ெசா�� ���� ��னாேலேய அவ� வாைய�

ெபா����, அவ� த� வாைய� �ற�தா�.

’’ஓம��� ெகா�சமாவ� �ள இ��கா? இத ஒ�ம

ெப�டா���� வ�த அவமானமா �ைனயாம ஒ� ெப����



வ�த அவமானமா ெநன��. அ�ப� ெநன�சா அ�த அ�கா��ட

அ�� நட�க���ற எ�ணேம வரா�. எ�ன வா��ைத

ேப������ . வாய �வ�கா ேபா��� க���."

நடராஜ��� மைன��� �யாய� ���த�. ‘அ�ணா��’

எ�� வா� �ைறய� ����� மாசான��� மைன�ைய,

மானப�க� ப��த �ைன�தத�� ெவ�க�ப�டவ�ேபா�, அவ�

தைலைய� ���� ெகா�டா�. ஆனா�, மாசான�தா� ஏ�ப�ட

தைல��ைவ எ�ப�� ேபா��வ�?

உ��� ச�� ஒ�வ�, அவைன ெவ���� இ����

ேபா�� �ேடஷ���� ேபா��ப� ெசா�னா�. ேபானா�.

அ�ேக பண�கார மாசான�ைத� ெத��� ைவ����த

பாரா�கார�க� “ேவ அவ���� ஒ�ம ெபா�டா����� க�ள�

ெதாட�� இ�ல�� ந�லா� ெத��மா? இவ� ஒ��கா இ��தா

அவ� எ���ேவ ேதாள� ெதாடறா�? ைகைய� ெதா�� ேபா�

��மா இ��தா�தா� ேதாள� ெதாட� ெசா���. இ�ைல�னா

��மா ெதா�வானா? �����ட மா�ேடா�” எ�றா�க�.

������ ஊ��� வ�த நடராஜ�, மைன��ட�

�ஷய�ைத� ெசா�ல��ைல. �வகார� ���தாெலா�ய

இ�வ���� ��ம���ைல எ�பைத� ���� ெகா�ட

ம�க�மா, ��ஷேனா� ெச�� இச�����ைவ� பா��தா�.



அவேரா ‘’எ�தன தடவ ெசா�ற�. ��ன�பய மவ�தா�,

��ன�தனமா நட�கேல�கறா�. அவன ெவ�ட� ெசா��யளா?"

எ�றா�. ம�ய�கார� - மாசான��ட� ’ம�’ வா��யதாக

வத���� உ�ளா������ அ�த ���� - ’’��பய� �ள�னா

��பதா� வ��. ��� க�டவ���ெட�லா� - ��வா� இ�லாம

���� ேபசறத ���த��" எ�றா�. �பா�� �லக� ஏகா�பர�

“இ�த �ஷய� ��கலான�. ேவற �ஷய��ல அவன

மட����டலா�. ெபா�. நா� இ�த� தடவ�� எெல��ல

��க�ேபாேற�. � எ�ன ெசா�ற?” எ�றா�. ப�சாய��� தைலவ�

" பா��கலா�’’ எ�றா�. கணவ�� மைன��� காேல இ�லாத�

ேபா�ற உண��ட� ������ ����னா�க�.

ச�த நாள�க�� ெத��க, ேகாப� தைல�ேக� ���

��ைய� ெச��றமா�க, க�க� எ�ய, ப�க� ஒ�ைறெயா��

க��க, ைக ���க� ஒ�ைறெயா�� ��த, கா�க� தைரைய�

தா�க, கா�ேபான ேபா��� நட�த நடராஜ�, பைழய கால���

க��� கைட�க�ேக இச�� �����, மாசான�� �����

����� ேப�வைத� பா���, ைப��ய� ேபா� ���தா�.

����� வ�தவ�ட� ’’ ம�ய�காரைர ந�பா��க; அவ�

மாசான� த�க��ய காேல�ல ேச�கர��காக எ�. எ�. ஏ. ��ட

�������� ேபாறாரா�" எ�� ம�க�மா ெசா�னா�.



இத��ைடேய, "எ�த� ������ள எ�த� பா����ேகாேவ!

ெந����லாம �ைக வ�மா? இவ� ச�மத� இ�லாம அவ�

ெதா�வாேனா? ெதா���� ஊ�ல அவ� இ��க ���ேமா?

நாமதா� ��மா இ��பமா? இ�த நடராஜ� பய ஒ� ம���

�ளா���. ெர�� ேப�� ஜா�யா இ��தத எவனாவ�

பா�����பா�. அவ� ெசா����னால நாம

������ேவா��� ம�க�மா ��ஷ���ட பா�ய மற��

ெசா���டா. �ஷய� இ�தா�. இத� ேபா� ��க….’’ எ��

ஊ��கார�க� �த�� இைல மைற� கா� மைறவாக��, �ற�,

இைல கா�கைள� ப��� ���� ேபச� ெதாட��னா�க�

ம�க�மா�� கா��� எ���ப�யாக� ேபச� ெதாட��னா�க�.

அவமான� தா�க ��யாம�, ம�க�மா, ���� ேபாட�

க��ைற எ�����டா�. அ�த� சமய��� ����� வ�த

நடராஜ� அவைள� த��த�ட� மாமனா� ���� பா�கா���காக

அவைள� ெகா�� ��டா�.

“ம�சா�! �� எ� ேமல ச�ேதக�ப��ரா? நா� ப��� ம�சா�

: ஊ��கார�க ேக�கா�டா�� கா�ய�மா அவன� ேகளாம

ேபாகமா�டா” எ�� கத�ய மைன�ைய� க�ன��� ��த���,

தைலைய ஆதரவாக� ேகா����, ைகைய� தட����, ம���



�ட��, �ழ�ைதைய� தாலா��வ� ேபா� ஆ�����, ஆேவச�

வ�தவ� ேபா� நடராஜ� ஊ���� ����னா�.

அவனா� ந�பேவ ��ய��ைல . ‘�யாய�, �யாய�

எ��றா�கேள அ� எ�ன�? இ�லாதவ� ெப�டா�� இ�ப

மாசான���� ம��� ’ம��’ இ�ல, ஊ��கார�க எ�லா���ேம

ம��தானா? இச����� ெப�டா��ய எவனாவ� இ�ப��

ப�����தா ஊ��கார�க� ��மா இ��பானா? இ�லாதவ�

ப�க� �யாய� இ��தா�� அ��� அ�யாயமா மா���மா?

எைதயாவ� ப�ணா�டா நாம இ�த ஊ�ல மான�ேதாட

இ��க��யா�. ஊ��கார� இள�காரமா�லா எ�ைன பா��கா�.

எைதயாவ� ப�ண��. ஆ� பலேமா, பண பலேமா இ�லாத

நா�, அ� எ�லா� இ���ற மாசான�த எ�ன ப�ண����?

எைதயாவ� ப�ண��. எ�ன ப�ணலா�? இ�ல�னா, இ�த

ஊ�ல �����க ��யா�. இத இ�ப�ேய ��டா� இ�ேம

���� கதவ� �ட� த��வா�க!’ 

நடராஜ� எ�யவனாக இ��தா��, அ�த எ�ைமையேய

ெப�ைமயாக� க��� �ரட� எ�பைத� ெத���, அவ�

க�க�� படாம� ���த மாசான�, இ�ேபா� கா�ய�ம�

ேகா�� ��னா� அ�டகாசமாக உ�கா�����தா�. ‘ஆ��

ேசா�, பழய ேசா�’ எ�ப� அவ� ெநன��. ேகா����� ��

ப�க� உ�ள ேரா��� நட�� ெகா����த நடராஜ���



“மாசான�! � ெப�ய ஆ�டா! ம�க�மாவ எ��டா ���ச?

மய��� ����யா, இ�ைல , ���� மய���யா” எ�� ஒ�வ�

ேக�ப��, அத��, ’’ெர���தா�" எ�� மாசான� �����

ெகா�ேட ப�� ெசா�வ�� ந�றாக� ேக�ட�..

அ�வள�தா� நடராஜ���� ெத���.

ெவ� ���தவ� ேபா� மாசான��� ��ைய� ����

ம�லா�க� �ட��னா�. அவ� இ���� இ��த க��,

மாசான��� மா��� பா���, க�ப� ெசா�ன� ேபா�, அவ�

’ம�க�மா ஆைசைய அறேவ அ�����ட ������,

அைசயாம� இ��த�.

’’ைகைய� ெதா�� ேபா� ��மா இ��தா�தா� ேதாள ெதாட�

ெசா���" எ�� ��� இட�காக� ேப�ய அேத ேபா��

பாரா�கார�க�, நடராஜ� ைகக�� பயப���ட� �ல����,

அவைன இ���� ெகா�� ேபானா�க�.

‘த�ம� த�ைன� கா�க, அத�ம ேவட� ேபா����ப� ேபா�’,

நடராஜ�, அவ�க��� ம���� க��ரமாக நட�தா�.

ஒ� ெகாைல ��வத��� காரணமான இச�����,

ம�ய�கார வைகயறா�க�, “இ�த ஊ� ��தமா இ��த�. இ�த�

பய ெகாைலய ெச�� ஊ��ேக ெக�ட ேபைர உ�டா���டாேன”



எ�� ெக�ட வா��ைதகளா� ���� ெகா�����றா�க�.

ஊ��கார�க� அத�� ‘���’ அ���றா�க�. ெச�ய

ேவ��யைத� ெச�யாம� ெக��த அவ�கைள� பா���� கா�

�ைல ���ப� ேபால�� �ன�ப� ேபால�� ெத��ற�.

எ�ப�ேயா, நடராஜ� ம��� ெஜ��� இ���றா�.



�னா�� ����� பா���றா�
வச�தா, �னா��ைய அ��த ேபா�, அ�ேயாைச�� அ��தவ��

உ�ம��தா� ேக�டேத த�ர, அ�ப�டவ� அல���ெகா�ளேவ

இ�ைல. �னா��, இ� �ழ�கா�கைள�� ெச���தாக

ைவ���ெகா�� அவ����� ெந����ேகா� மா�� தைலைய�

�ைத��� ெகா�� இ��ததா�, வச�தா��� அவைள அ��ப�

எ�தாக இ��த�.

உ�ேள சா����� ெகா����த அவ� த�ைத சா�நாத�

எ��� ைகேயா� ‘ஏ� ����… ����’ எ�� க���ெகா�ேட

���ேயா� வ�தா�. மகைள� ேகாபமாக� ப�� ேவகமாக

இ��தா�.

‘’ப�ைல ஒட���ேவ� …… க�ைத ….. அவ�னா ஒ�க

எ�லா���ேம இள�கார�… அ�ைத எ��ற ம�யாைத �ட �

ெகா��க ேவ�டா�. வய�ல ெப�யவ� எ��ற அ�தாபமாவ�

ேவ�டாமா… க�ைத!’’



வச�தா ��னா� : " அவ� எ��� எ� ேபனாைவ எ���� ப�

��த��? ��� உைட�� ேபா��. இ�ைன�� ெட��… த��� …

ரா�ச�… ேப�… மட��… அ�� ெக�ட பர�பைர…"

சா�நாத�, கைட� வா��ைதைய� ேக�ட�� எ��� ைகேயா�

மகைள ஓ�� அ��தா�. அ�ப� அ���� ேபா�, ைக��

ஒ���ெகா����த ப��ைக �னா���� தைல�� ேபா�

அம��த�.

வச�தா�� அ�கா �மலா �னா���� அ��� ேபா�,

அ�த� ப��ைகைய எ������, அவ� தைலைய�

ேகா���டா�. அவ�ட� இவ� அ�வள� அ�தாப�

ெகா�����றாளா�! இவ� தா�, ச�� ேநர���� ���

த�ைக�ட�, ‘’பா��…. உ� ேபனா ��ப வ��….. அ�ைத ப�

��தறா!’’ எ�� �����டவ�. இ�ேபா� அ�பா��

ேகாப�ைத� பா��த�� த� ��� அ�பலமாகாம� இ��பத�காக,

அ�ைத�கா��ட� அ�தாப� ெகா�டவ� ேபா�� த�ைக��

வ��ைறைய அ��க��காதவ� ேபா�� ‘பாவலா’ ெச�தா�.

அ�வைர சைமயலைற��� ��� ெகா����த அ�மா�கா�

’’�����க! �����க.!… எ��காக வச�தாைவ அ�����க?"

எ�� ெசா���ெகா�ேட வ�தா�.



“��ைள�கள வள��ற ல�சணமா� இ�….. �னா��ைய�

ப�� ந�லா� ெத���; ெத�������� அவைள இவ�

அ���றா�னா… அ��� � ����ற ெச�ல�தா� காரண�…”

’’ஒ�க த�க��ய ��கதா� ெம���க��… ேபனாைவ எ��தா

ப� ��தற�?" 

“ச�… உட���டா… அ��காக அவ� தைலைய உைட�க�மா…

ெர�� ��� ����� �டேவ��ய� தாேன?” எ�� க��னா�

சா�நாத�.

�னா�� இ�ேபா�� தைல ���தப�ேய உ�கா�����தா�.

அவ��� இ�ேபா� ��ப� வய�����. அவ���

�ைள�ேகாளா� எ�� ெசா�ல ��யா�. ஆனா� பா��பத���

���� ���தவ� மா�� இ��பா�. ஒ� இட��� உ�கா��தா�

�ழ�கா�� தைலைய� �ைத���ெகா��, ேயா� மா��

ம��கண��� இ��பா�. எவ�ட�� ேபச மா�டா�. எ�ேபா��

ஏகா�தமான த�ைம; ஆகாய�ைத� �ழா�வ� ேபா�ேறா, அ�ல�

��ைய� �ைடவ� ேபா�ேறா பா�ைவ இ����.

ெப�யவ�க�ட� அ�தாப�ைத��, �ழ�ைதக�ட�

அ�ைகைய�� ேதா������ ேதா�ற�. அ�க� ப�க��� உ�ள

ெப�க�, அட������ �ழ�ைதகைள அட��வத�காக,

‘��சா�� எ�பத��� ப�லாக ’�னா��’ எ�பா�க�.



இ�வள���� �னா�� ேகாப�ப�� எவ�� பா��த��ைல.

எ�ேபாதாவ�, எ�த� �ழ�ைதையயாவ� ஆைச�ட� பா���,

“வா”, எ�� ெசா��� ைகைய ���வா�. �ல சமய� ‘ப����’

எ�� அ�மா�ட� ெசா��வா�. ச�த� வ��ற ���� �க�ைத�

����வாேள த�ர, அல���ெகா�ள மா�டா�. �ண��� த���

இ��க� ெசா�னா�, ேபா�� எ�� ெசா�வ� வைர��� அ�ல�

�ண���� வ��வ� வைர��� �� �����ெகா�ேட இ��பா�.

��ைட� �ைட எ�றா� ����, எ�� ெசா�வ� வைர���

தைரேய உைட�தா�� ச�, �ைட��� ெகா����பா�.

அ�ைன�� த�ைத�� ஒ�வ��� ஒ�வராக இற�தன�. ��த

அ�ண� சா�நாத� ெச�ைன�� ெசகர�ேட�ய��� ேவைல

பா����ெகா��, அ�ேகேய ெச���’ ஆனா�. த��மா�க��

அவ�க�� மைன�ய�� �னா��ைய மா� ேம��பத��

அ���வதாக��, அ�த வா��ள �ரா��� வ�றார உண�

�ைட�க��ைல எ�பைத�� ேக���ப�ட சா�நாத�, ஊ����

ேபா�, த�ைகைய� ����ெகா�� வ����டா�….

இ�ேக�� அேத அவல� தா�. "இ�ைன�� ம����ல

அ�பா… �ன�� அ�ைதைய… இவ� இ�ப��தா� அ��பா�…..

அ�மா��… ேபசாம� ைகைய� க������ ��பா� ….’’ எ�றா�



�மலா. ெசா�����, அ�மாைவ� கா���ெகா��த ������

ல��தா�.

சா�நாத��� , ர�தபாச� ச�தநாள�க� எ�லா� பர�

அைலேமா�ய�. �ன�� �னா�� அ�ப��றாளா…. �ன��

இவ� ைகைய� க���ெகா�� ���றாளா….

‘’ஏ��… � அ���றத பா������தா� ����யா… இ�ல….

��� ேச��� அ����யா…’’ 

"உ�க����தா� ேபச� ெத���கற மா�� �த��கமா ேபசா��க.

இ�த இர�� வ�ஷ��ேல ஒ�க த�க��ய ேகாபமா ஒ� தடைவ

ெதா����தா��ட, எ� ைக அ��� ேபா���…. நா�� அ�கா

த�க��ேயாட �ற�தவ� தா�.’’

"ஏ�மா ம���ேற? ��தாநா�… � �ட�தா� அ�ைதைய

���ேன. எ�ைனமா�� அவ� எ����� ேபசேல. இ�ல�னா

எ�ைன அ���றமா�� அவைள�� அ�����ேப…’’ எ��

வச�தா ெத���த�� சா�நாத���� ��ெர�� ேகாப� வ�த�.

“ஏ��… ��தாநா� அவைள எ��காக� ���ேன?” "��தா

நா� … ந�ம ச�க��� ஜுர��� டா�ட� ��ட ேபா���ேத�….

உ�க த�க���� �ட வ�தா�…. ���� வ��ேபா� வ���



ந�ம காமா�� பா���டா… ������ ேபா�� ெசா�� இவ�

ைக�� சா�ைய� ���ேத�.’’

‘’ச�!’’ "நா� காமா��ேயாட ேப���, ����� வ�� ேபா�

இவ� ெவ�ல ���றா. ைக�� சா���ல… சா� எ�ேக��

ேக�டா ப�� இ�ல… ��� ���சவ� மா�� சா�கைட�

�ழாையேய பா���� ���றா�. சா�கைட�ல சா�ய

ேபா��யா�� ேக�டா�…. அ���� ப���ல….. கைட�ல….

சா�கைட���ள க�� வ��� பா��ேதா�. சா� �ட�த�. ஊைரேய

��� எ� மான�ைத வா���டா.’

சா�நாத� த�ைகைய� பா��தா�. இ�ேபா�� �னா�� த�

தைலைய ��ரேவ��ைல .

அ�� சா�நாத� ‘ேக��’ ேபா���டா�. மைன��கா�,

ச�க�ட� உற�ன� ������ ேபா���தா�. வச�தா��

ப����ட��� ஏேதா �ழா….

சாய�தர� ஆ� ம� இ����. �ள�� ஏேனா எ�யாம�

இ��த�. �னா��, வழ�கமான இட���; வழ�கமான �ைற��

உ�கா�����தா�.

சா�����த வாச� கதைவ� �ற��ெகா��, க����கா�

�மலா வ�தா�. அவ� ��னா� ����� �����



பா����ெகா�ேட, ஒ� வா�ப� அவ�ட� வ�தா�. அவ�

அவைள �ட இர�� ‘�ளா�’ அ�கமாக� ப��பவனாக இ��க

ேவ���. அ�ல� அ��ெட�� �ெராபஸராக’ இ��க

ேவ���.

’’��மா… வா�க…. ஏ� ந�����க…..? நா� ெசா�ேனேன…

அ� இவ�தா�… எ� அ�ைத … ஆப���லாத ப���ய�…"

எ�� ெசா���ெகா�ேட �மலா அ�த வா�ப�� ைககைள�

���தா�.

இ�வ�� உ�ளைற��� ேபானா�க�. பய��ட� �����

ச�த� ேக�ட�. வைளயேலாைச ேக�ட�. என��� பயமா இ���’

எ�ற ப�ல�ைய மா� மா�� ெசா��� ெகா����தா�க�.

��ெர�� ஏேதா ச�த�.

ைக�� ஒ� ெப��� �ள��ட� - �னா�� ேகார ெசா�பமாக

��� ெகா����தா�. ��ெரன �ள�ைக எ������� பா���

உ�ேள வ�தா�. �மலாைவ� க���� இ��� ��� �����

க�ன���� �ட���மாக மா� மா� அ��தா�. அ�த வா�ப�

�னா���� ைககைள� ����� த��க�ேபானா�. அ�வள�தா�
-



�னா�� அவ� ச�ைட� காலைர� ����� ெகா��,

���ேலேய ���னா�. ஓ�� ஒ� அைற ெகா���, வாச���

ெவ�ேய த����� உ�ேள வ�தா�.

�மலா ஏ�� ஏ�� அ��ெகா����தா�. �னா��, அவ�

அ��� வ�தா�. �மலா�� க�கைள� �ைட�தா�. அ�ேபா�

அவ� க�க�� ஒ��த ஒ� ���ய�. க�ைண படெம��த�.

ஒேர ஒ� �னா�தா�. �னா�� ���� வழ�கமாக உ�கா��

இட���, �ழ�கா�க���� �க�ைத� �ைத��� ெகா��

உ�கா�����டா�.



ஆ��ய�� �ற ��க�

ஊ���� ஒ� �ர�� (ப�� ெப�ற�)

ேவ�� ப��த பலா (ப�� ெப�ற�)

��ற� பா���� (ப�� ெப�ற�)

��ய ���ர�க�

உயர��� தா��க�

இ�ல�ேதா�� இதய�க�

ச���ர� கைதக�

ெந���� தடய�க�

வள��� மக�

ச��ய ஆேவச�

ஒ� ேகா���� ெவ�ேய

ேசா��� ப�டாள�

�ேயா டா��டா�



மா�ட��� நாணய�க�

ெவ��ச�ைத ேநா��

ம��ைம

தாழ��

வாடாம��

மன�ெகா�� ம�த�க�

அவ��காக

�ழ� �க�க�
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����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:

����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ���

ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன.

Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப��

வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த�

6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான

ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா�

�ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற

வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�

ெகா�� நா� ப����டலா�.

த����ள ����தக�க�:

த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம��

����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com

எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ�



உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர

வழ����ள த�� ����தக�க� அைன��� PublicDomain-�

உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.

ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?

அேமசா� ���� க���� த�� ஆதர� த�த �ற�, த��

����க� அ�ேக ��பைன��� �ைட���றன. ஆனா�

அவ�ைற நா� ப��ற�க இயலா�. ேவ� யா���� ப�ர இயலா�.

ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��,

ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த�

ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,

உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ�

ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த��

����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons

எ�� உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத�

�ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக�



ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த

����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா���

ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய

த�� ����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.

த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா��

ப��கைள எ��கலாமா?

�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல

அ�ம�கைள� ெப������. ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய�

அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�”

எ�� ��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த

����.

அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ��

ப���கைள ம��ேம நா� பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� ��

இ���� ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.



ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள���

வைல�ப��கைள� ெகா������ ஆ��ய��� அவர�

ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா�

நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர�

பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா�

ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.

ெபா�வாக ����� ப��கைள  உ�வா��ேவா���

அவ�கள� ப��க�  �ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ���

எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ���

இலவச ����தக�களாக வழ��வத��  நம�� 

அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள�

பைட��க� ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��.

வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���

வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட

அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�.

ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�

ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ�

�� ����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�.

ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள



“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண�

வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.

FREETAMILEBOOKS.COM

இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம���

����தக�க� காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா��

����தக�கைள இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச��

ெகா�ளலா�.

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள

யா��� ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா? 

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������

வைல�ப��க����� ப��கைள 

எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-�

ேபா�� ஓ� எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:



1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள�

பைட��கைள “Creative Commons” உ�ம�����

ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�

2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க��

உ�ைமகைள�� தர�ைத�� ப�ேசா��த�

3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான

����தக�கைள நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ��

�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��. 

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?

யா���ைல.

இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா�

ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க�

எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��,

அவ�ைற இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader

ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/

ப�வ��� எ�ன லாப�?

ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான

ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக

இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ��  எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள

எ����தா� நா� ����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க�

அைன��� இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��,

அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற

க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த�

��ட� ெச��ற�.

த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers

ேபா�ற க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத��

இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.

நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த���

உ�ளதா?

உ�ள�.



��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன

அ�ம����றன.

1. http://www.vinavu.com

2. http://www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. http://www.kaniyam.com 

5. http://blog.ravidreams.net 

எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� CREATIVE COMMONS உ�ம��� ��

அவர� பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.

�வ�க�

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம (வைலதள��� ெபய�).

த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles

ம��� ப�ேவ� ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க���

வ���ள�.

இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��

வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ�

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/
http://www.freetamilebooks.com/


�ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���

ஈ�ப���ேளா�. 

இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க���

க��களான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with

android, iOS ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ�

இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற

வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள

ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க� உலகள��

இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள 

�ர�ெய��பத��� அவ�ைற ����தக�களாக மா��வத���

உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக

ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள

�கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons”

உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய��

அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/ 

http://creativecommons.org/licenses/


��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட��

ெகா�ளலா�.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G
plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948 

 

ந��.

���

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த

அைன�� எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட����

அ�ம�ைய� ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ

அவ�க�ைடய வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ���

அ��������

��ன�சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எ��

�கவ��� அ��� ைவ��க�. 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம����

ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?

அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய

����ட ேவ���.

ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக�

தயா���� எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா�

���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.

அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த

எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய� ெதாடர ேவ���.

 

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச�

����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ

வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா

இ����. 

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான

தைல����� வைக�ப��� ����தக�களாக�



தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள

ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�. 

த���க ேவ��யைவக� யாைவ?

இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ����

வைகயான ப��க� த���க�பட ேவ���. 

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?

��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட��

ெகா�ளலா�. 

EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks  

Google
Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948  

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

 

SUPPORTED BY

க�ய� அற�க�டைள http://kaniyam.com/foundation  

 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://kaniyam.com/foundation


க�ய� அற�க�டைள

 

ெதாைல ேநா�� – Vision

த�� ெமா� ம��� இன����க� சா��த ெம��க�வள�க�,

க��க� ம��� அ���ெதா��க�, அைனவ����  க�ட�ற

அ��க��� �ைட��� �ழ�

ப� இல��  – Mission

அ��ய� ம��� ச�க� ெபா�ளாதார வள����� ஒ�ப, த��

ெமா��� பய�பா� வள�வைத உ���ப���வ��, அைன��

அ��� ெதா��க��, வள�க�� க�ட�ற அ��க���

அைனவ���� �ைட�க�ெச�த��.

 



த�ேபாைதய ெசய�க�

க�ய� ���த� – http://kaniyam.com

��ேய��� காம�� உ�ைம�� இலவச த�� ����க� –
http://FreeTamilEbooks.com

 

க�ட�ற ெம�ெபா��க�

உைர ஒ� மா�� –  Text to Speech

எ���ண� – Optical Character Recognition

����ல���கான எ���ண�

����க� ���� க���� அ���த� – Send2Kindle

������யா��கான �� க��க�

����க� உ�வா��� க��

உைர ஒ� மா�� – இைணய ெசய�

ச�க இல��ய� – ஆ��ரா�� ெசய�

FreeTamilEbooks – ஆ��ரா�� ெசய�

http://kaniyam.com/
http://freetamilebooks.com/


FreeTamilEbooks – ஐஒஎ� ெசய�

WikisourceEbooksReportஇ��ய ெமா�க��ககான ����ல�

����க� ப��ற�க� ப��ய�

FreeTamilEbooks.com – Download counter ����க�

ப��ற�க� ப��ய�

 

அ��த ��ட�க�/ெம�ெபா��க�

 

��� �ல��� உ�ள ����கைள ப��ேநர/�� ேநர�

ப�யாள�க� �ல� �ைர�� �ைழ ����த�

�� ேநர �ரலைர ப�யம��� ப�ேவ� க�ட�ற

ெம�ெபா��க� உ�வா��த�

த�� NLP �கான ப���� ப�டைறக� நட��த�

க�ய� வாசக� வ�ட� உ�வா��த�

க�ட�ற ெம�ெபா��க�, ��ேய��� காம�� உ�ைம��

வள�கைள உ�வா��பவ�கைள� க�ட��� ஊ����த�



க�ய� இத�� அ�க ப�க��பாள�கைள உ�வா��த�,

ப��� அ��த�

���லா�க���� ஒ� இைணயதள ெசய�

எ���ண��� ஒ� இைணயதள ெசய�

த�� ஒ�ேயாைடக� உ�வா�� ெவ���த�

http://OpenStreetMap.org � உ�ள இட�, ெத�, ஊ� ெபய�கைள

த�ழா�க� ெச�த�

த��நா� ��வைத�� http://OpenStreetMap.org � வைரத�

�ழ�ைத� கைதகைள ஒ� வ��� வழ��த�

http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒ���ப��� API �� ேதாதாக

மா��த�

http://Ta.wiktionary.org �காக ஒ��ப�� ெச��� ெசய�

உ�வா��த�

த�� எ���� �ைழ����� உ�வா��த�

த�� ேவ��ெசா� கா�� க�� உ�வா��த�

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://ta.wiktionary.org/


எ�லா http://FreeTamilEbooks.com ����கைள�� Google Play

Books, GoodReads.com � ஏ��த�

த�� த�ட�� க�க இைணய ெசய� உ�வா��த�

த�� எ�த�� ப��க�� க�ற இைணய ெசய� உ�வா��த�

( aamozish.com/Course_preface ேபால)

 

ேம�க�ட ��ட�க�, ெம�ெபா��கைள உ�வா��

ெசய�ப��த உ�க� அைனவ�� ஆதர�� ேதைவ. உ�களா�

எ�வாேற�� ப�க��க இய�� எ�� உ�க� �வர�கைள 

kaniyamfoundation@gmail.com �� ��ன�ச� அ����க�.

 

ெவ��பைட�த�ைம

க�ய� அற�க�டைள�� ெசய�க�, ��ட�க�,

ெம�ெபா��க� யா�� அைனவ���� ெபா�வானதாக��, 100%

ெவ��பைட�த�ைம�ட�� இ����.இ�த இைண���

ெசய�கைள��, இ�த இைண��� மாத அ��ைக, வர� ெசல�

�வர�க�ட�� காணலா�.

http://freetamilebooks.com/
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


க�ய� அற�க�டைள�� உ�வா�க�ப�� ெம�ெபா��க�

யா�� க�ட�ற ெம�ெபா��களாக �ல �ர�ட�, GNU GPL,

Apache, BSD, MIT, Mozilla ஆ�ய உ�ைமக�� ஒ�றாக

ெவ��ட�ப��. உ�வா�க�ப�� �ற வள�க�, �ைக�பட�க�,

ஒ��ேகா��க�, காெணா�க�, ����க�, க��ைரக� யா��

யாவ�� ப���, பய�ப���� வைக�� ��ேய��� காம��

உ�ைம�� இ����.



ந�ெகாைட

உ�க� ந�ெகாைடக� த���கான க�ட�ற வள�கைள

உ�வா��� ெசய�கைள �ற�த வைக�� �ைர�� ெச�ய

ஊ������.

��வ�� வ��� கண��� உ�க� ந�ெகாைடகைள அ���,

உடேன �வர�கைள kaniyamfoundation@gmail.com �� ��ன�ச�

அ����க�. 

Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

 

UPI ெசய�க��கான QR Code

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


 
 

����: �ல UPI ெசய�க�� இ�த QR Code ேவைல

ெச�யாம� ேபாகலா�. அ�சமய� ேமேல உ�ள வ��� கண��

எ�, IFSC code ஐ பய�ப��த��.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use
Account number and IFSC code for internet banking.
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